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Część I. Idee, inspiracje, wyzwania

Biblioteki publiczne XXI wieku. Instytucje na czas kryzysu
Od wielu już lat jesteśmy świadkami intensywnych dyskusji na temat kondycji, roli i przyszłości
bibliotek publicznych. Ich główne cele i formy działalności zostały wyrażone w szeregu
międzynarodowych dokumentów i deklaracji. Jednym z najważniejszych jest Manifest Bibliotek
Publicznych UNESCO/IFLA, wedle którego misja biblioteki publicznej opiera się na 12 zadaniach z
zakresu informacji, edukacji i kultury:

1. Kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych dzieci od najmłodszych lat.
2. Wspieranie zarówno edukacji indywidualnej i samodzielnej, jak i formalnego
kształcenia na wszystkich poziomach.
3. Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego.
4. Stymulowanie wyobraźni i twórczości dzieci i młodzieży.
5. Budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla sztuki, osiągnięć
naukowych i wynalazczości.
6. Organizowanie dostępu do form wypowiedzi kulturalnej wszystkich rodzajów sztuki.
7. Koncentrowanie się na dialogu międzykulturowym, popieranie różnorodności
kulturowej środowiska.
8. Podtrzymywanie tradycji ustnej.
9. Zapewnianie dostępu wszystkich obywateli do wszystkich rodzajów informacji
lokalnej.
10. Organizowanie odpowiednich usług informacyjnych dla lokalnych firm, organizacji,
grup zawodowych.
11. Ułatwianie zdobywania i pogłębiania umiejętności informacyjnych i korzystania ze
sprzętu komputerowego.
12. Wspieranie i udział we wszystkich działaniach i programach literackich dla wszystkich
grup wiekowych, a w razie potrzeby – inicjowanie takich działań.

4

Zastanawiając się nad przyszłością bibliotek publicznych w Warszawie moglibyśmy poprzestać
na przywołaniu tych kluczowych celów – uznając ich uniwersalność i unikając tym samym
konieczności rekapitulacji szeregu debat, które do stworzenia tych wytycznych doprowadziły, bądź
które na ich gruncie wyrosły. Opracowując wyniki badań dotyczących użytkowników warszawskich
bibliotek i tworząc spis rekomendacji na przyszłość dokonujemy jednak zarazem pewnej selekcji:
spośród różnych nurtów myślenia o współczesnych bibliotekach wybieramy te idee i rozwiązania,
które wydają się szczególnie dobrze odpowiadać potrzebom mieszkańców Warszawy i
wyzwaniom, jakie stawia współczesna rzeczywistość; ten wybór powinniśmy więc uzasadnić.
Za każdym procesem zmian i przebudowy instytucji publicznych stoi szereg założeń ideowych często niewyrażonych wprost, które jednak nie pozostają bez wpływu na ich przebieg i rezultat,
stąd przekonanie o konieczności głębszej refleksji nad wartościami, które temu procesowi
przypisujemy i nad wizją rzeczywistości, która jest weń wpisana i z której on wyrasta. To w jaki
sposób zdefiniujemy wyzwania i problemy, na które chcemy reagować, określi kierunek i repertuar
naszych działań. Istotny jest również język, jakim mówimy o roli bibliotek publicznych, ponieważ
on również będzie miał wpływ na to, jakie poparcie społeczne uda się pozyskać dla planowanych
zmian.
W ostatnich latach dyskusje na temat bibliotek publicznych zdominowane były przez kwestie
przemian technologicznych i nowych mediów, które radykalnie przedefiniować miały rolę bibliotek
publicznych1. Wychodząc z przekonania, że część ze stawianych w tych debatach postulatów
(usieciowienie bibliotek i dostępu do ich zbiorów, dywersyfikacja zasobów, jeżeli chodzi o różne
nośniki i różne media) została bądź zrealizowana, bądź jest w procesie realizacji i przyjmując
zarazem, że rozwój nowych technologii jest zbyt dynamiczny, a jego konsekwencje zbyt
nieoczywiste, by proponować z pełnym przekonaniem konkretne rozwiązania dotyczące np.
wyposażenia bibliotek, chcielibyśmy położyć nacisk na obserwowane w ostatnich latach procesy
społeczne, które mogą mieć wpływ na sposoby korzystania z bibliotek publicznych, ale też - na
które instytucje te powinny reagować.
Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na te obszary życia społecznego, których stan
opisywany bywa jako alarmujący. W naszym przekonaniu bowiem punktem wyjścia do dyskusji
nad kondycją i zadaniami współczesnych bibliotek – w tym bibliotek publicznych w Warszawie –
jest rozpoznanie bieżącej sytuacji w kategoriach kryzysu oraz określenie jego źródeł i przejawów,

1

Por. E. Bendyk, A. Tarkowski, Scenariusze przyszłości bibliotek, Warszawa 2011,
http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/09/scenariusze_przyszlosci_bibliotek.pdf
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dostęp

ponieważ to właśnie biblioteki – obok szkół publicznych – pełnić będą naszym zdaniem w
najbliższych latach niezwykle istotną rolę jako instytucje zapobiegające temu kryzysowi,
interweniujące i pomagające w diagnozowaniu jego źródeł, zapobieganiu jego narastaniu i
niwelujące jego skutki.

Piśmienność jako prawo obywatelskie i rola bibliotek publicznych w jego realizacji
Jednym z kryzysów w sposób szczególny związanym z funkcjonowaniem bibliotek jest
oczywiście notowany od lat w Polsce spadek czytelnictwa. Alarmującym danym, mówiącym o tym,
że aż 63% Polaków nie przeczytało w roku 2015 ani jednej książki, towarzyszą rytualne narzekania
na temat “upadku kultury”, rzadko jednak idzie za nimi namysł nad tym, jakie w rzeczywistości
konsekwencje dla życia jednostek i społeczeństwa mieć może mała intensywność szeroko
definiowanych czytelniczych praktyk. Tymczasem badacze i badaczki Instytutu Książki i
Czytelnictwa Biblioteki Narodowej od dłuższego czasu kładą nacisk na to, że:

światowym dyskursie badawczym podkreśla się dziś przede wszystkim związki powszechnego
czytelnictwa ze sprawą równości – politycznej, społecznej i ekonomicznej

iegłość w korzystaniu z

różnych mediów i w mierzeniu się z różnymi typami tekstów traktuje się jako rodzaj kapitału
pozwalającego na awans społeczny bąd skuteczne działanie w s erze publicznej Społeczne
zróżnicowanie związane z uczestnictwem w kulturze pisma badacze czytelnictwa traktują równie
poważnie jak ekonomiści zróżnicowanie dochodowe.2

Z tego też względu podkreślają, że czytanie obejmuje szerokie spektrum praktyk - od
regularnego czytania książek przez korzystanie z różnych, bardziej rozproszonych i posiadających
różne formaty przekazów tekstowych. Nawet jednak przy tak szeroko zdefiniowanych ramach
uczestnictwa w kulturze pisma badania wykazują, że wciąż stosunkowo duża grupa osób - według
badań z roku 2015 chodzi o 14% populacji - pozostaje poza zasięgiem tej kultury3. Jak wskazują
badacze:

2

Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2016, s. 3.
3

o osób poza zasięgiem kultury pisma” autorzy raportu zaliczyli respondentów którzy odpowiedzieli “przecząco na
cztery pytania:
o lekturę dłuższego tekstu co najmniej trzystronicowego w ciągu miesiąca poprzedzającego
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soby poza kulturą pisma znajdują się w hierarchii wykształcenia i szans na rynku pracy niżej nie tylko od
omniczytelników ale również od większości badanych w populacji

iewykluczone więc że ich wybory

kulturowe nieczytanie prasy niekorzystanie z internetu nieczytanie książek związane są z ich sytuacją
materialną

o przynależności do każdej z grup należy myśleć raczej jako o przynależności do pewnego

społecznego świata niż jako o kwes i osobistych upodobań.4

Żeby powiedzieć coś więcej o konsekwencjach, jakie dla życia jednostek (i w rezultacie: dla
funkcjonowania całych grup społecznych może mieć usytuowanie na marginesie kultury pisma lub
poza jej zasięgiem, warto się odwołać do badań kompetencji piśmiennych, ponieważ w
międzynarodowym dyskursie poświęconym roli bibliotek publicznych właśnie kategoria
piśmienności (literacy) odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę. Termin ten definiowany jest
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECED) jako umiejętność zrozumienia,
ocenienia, użycia i zaangażowania w pisany tekst w celu uczestniczenia w życiu społecznym,
osiągnięcia wyznaczonych celów i rozwijania wiedzy i potencjału człowieka” 5 , co z grubsza
odpowiada polskiemu alfabetyzmowi, definiowanemu w słowniku języka polskiego jako
umiejętność rozumienia czytanego tekstu i przetwarzania informacji w zakresie pisania, czytania,
liczenia”. Biorąc pod uwagę rozpoznania, że, niskie kompetencje piśmienne łączą się na ogół z
niestabilnym i nisko opłacanym zatrudnieniem, utrudniają załatwianie urzędowych spraw i obronę
własnych interesów, nie sprzyjają zaangażowaniu w życie społeczne i polityczne, a nawet mogą się
przekładać na kłopoty zdrowotne, a także są

dziedziczone”: dzieci rodziców o niskich

kompetencjach gorzej radzą sobie w szkołach powinniśmy uznać za alarmujące wyniki badań
PIAAC, według których poziom umiejętności Polaków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu
matematycznym i wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych jest niższy niż
europejska średnia. Liczba osób mających problemy z lekturą najmniej złożonych informacji sięga
w Polsce prawie 19% – gorsze wyniki uzyskały jedynie Hiszpania, Francja i Włochy6
badanie; o lekturę prasy tradycyjnej lub internetowej w ciągu
miesięcy poprzedzających badanie; o lekturę
dowolnej książki w całości lub we fragmencie w ciągu
miesięcy poprzedzających badanie;
o korzystanie z
internetu co najmniej raz w miesiącu” tamże, s. 11).
4

Tamże, s. 29-30.

5

OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing. 2013, s. 59. Dostęp:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
6

Por.
Literacy
in
Europe:
facts
and
figures
(2016).
Dostęp:
http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/Factsheet-Literacy_in_Europe-A3.pdf, J. Burski (et. al.), Umiejętności Polaków –
wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
2013.
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Jak reagować na tę sytuację? Przede wszystkim nadając temu problemowi odpowiednią rangę i
uświadamiając jak najszerszemu kręgowi – obywatelom i instytucjom odpowiedzialnym za różne
obszary życia społecznego – jego znaczenie. W podpisanej w styczniu 2016 na konferencji Elinet
(European Literacy Network) Deklaracji czytamy:

Piśmienność jest kluczowa dla rozwoju człowieka Umożliwia ludziom żyć w pełni i prowadzić życie
pełne znaczenia a także zaangażowanie we wzbogacenie społeczności w których żyjemy Przez
piśmienność rozumiemy umiejętność pisania i czytania na poziomie, który umożliwia jednostkom
efektywne rozumienie i korzystanie z komunikacji w piśmie przy użyciu wszystkich mediów
(drukowanych i elektronicznych), włączając w to piśmienność cy rową7.

Przyznając piśmienności rangę prawa obywatelskiego, wyrastającego z Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, a popartego odpowiednimi dokumentami UNESCO, możemy dostrzec sytuację
osób pozostających poza zasięgiem kultury pisma w kategoriach deprywacji i domagać się
stworzenia warunków niezbędnych do realizacji należnych im praw. Na pozór chodzi jedynie o
korektę retoryczną, jesteśmy jednak przekonani, że zdefiniowanie pewnych zadań związanych z
funkcjonowaniem instytucji publicznych i sfery życia publicznego w kategorii praw obywatelskich
może sprzyjać angażowaniu w tę tematykę szerokich grup społecznych, wywieraniu skutecznego
nacisku na decydentów i prowadzeniu sprzyjającej ich realizacji polityki.
W procesie upowszechniania i wzmacniania piśmiennych kompetencji bibliotekom publicznym
przypada szczególna rola, co zostało odzwierciedlone w punkcie 8. wspomnianej Deklaracji:

Szeroki dostęp do książek i innych materiałów do czytania sprzyja intensywniejszemu czytaniu, a
intensywniejsze czytanie prowadzi do większego rozwoju piśmienności Liczne studia wskazują na
pozytywny związek między jakością bibliotek i osiągnięciami czytelniczymi. Każdy powinien mieć
możliwość dostępu do szerokiego, różnorodnego wyboru książek i innych drukowanych i cyfrowych
materiałów w klasach, szkołach bibliotekach publicznych, które są dobrze wyposażone i
zaopatrzone.8
7

European Declaration of the Right to Literacy, (2016), s. 3.

http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
8

European Declaration of the Right to Literacy, http://www.literacyeurope.org/elinet-declaration-of-europeancitizens-right-to-literacy/
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Oznacza to, że, mimo rewolucyjnych wizji bibliotek bez książek”, służących przede wszystkim
jako lokalne centra kultury, we współczesnych debatach wciąż kluczową rolę odgrywa
udostępnianie przez biblioteki przekazów tekstowych, niezależnie od nośników, na których są one
zapisane i umożliwianie kontaktu z szeroko definiowaną kulturą pisma. Biblioteki publiczne
odgrywają na przykład istotną rolę w realizacji warunków, które zdaniem autorów Deklaracji
sprzyjają wzmacnianiu piśmiennych praktyk, m. in. jako instytucja pośrednicząca przy
rozpowszechnianiu czytania dla przyjemności” (reading for pleasure) - nie zawsze docenianej
praktyki sprzyjającej piśmiennemu treningowi. Są też ważnymi instytucjami wzmacniającymi
piśmienne kompetencje osób dorosłych - zwłaszcza tych, które z różnych powodów - społecznych,
ekonomicznych - znalazły się poza zasięgiem kultury pisma. W Europie Zachodniej szczególnie
podkreśla się ich rolę we wspieraniu osób mających status imigrantów, pozbawionych znajomości
języka kraju, w którym się znaleźli. Na tę rolę w coraz większym stopniu powinny się
przygotowywać biblioteki publiczne w Polsce, również poprzez większe rozpoznanie i
dostosowanie oferty do potrzeb tych grup obcokrajowców, którzy już na terenie Polski
przebywają, lub właśnie przybyli.
Niski odsetek czytelniczych praktyk w Polsce idzie w parze z niewielkim poziomem korzystania z
bibliotek publicznych - choć zdarza się, że odwiedzają je osoby nieczytające, to jednak łączna suma
osób deklarujących korzystanie w ubiegłym roku z bibliotek wyniosła 13%9. To sprzężenie należy
widzieć jako zwrotne - biblioteki widzieć możemy jako ofiary” spadku czytelnictwa, zarazem
powinny jednak stać się instytucjami animującymi jego wzrost - jak wynika z badań czytelnictwa to
właśnie one odgrywają ważną rolę w niwelowaniu różnic w kapitale kulturowym:

la osób z rodzin o wyjściowo niskim kapitale kulturowym biblioteki stanowiły istotny element
wyrównywania szans edukacyjnych i dostępu do książek – zarówno tych obowiązkowych jak i
nieobligatoryjnych także respondenci z grupy średniego awansu edukacyjnego korzystali z
bibliotek w większym stopniu niż w grupie: średnie

średnie).10

Biblioteki publiczne powinny wiec zostać uznane - obok szkół - za instytucje kluczowe dla
wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania rozwoju piśmiennych kompetencji wśród dzieci i
9

Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć, dz. cyt s. 49.

10

Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć, dz. cyt., s. 37.

9

młodzieży oraz oferowania pomocy dorosłym, którym tych kompetencji brakuje. Powinny stać się
dla władz na różnych poziomach strategicznymi partnerami w tworzeniu programów
przeciwdziałania wykluczeniu z kultury pisma, niwelowania istniejących deficytów i tworzenia
warunków do przestrzegania obywatelskiego prawa do piśmienności.

Biblioteki na straży demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
Niski poziom czytelnictwa to niejedyny alarmujący wskaźnik przywoływany w kontekście
działalności bibliotek publicznych.

mamy problem z jakością polskiej demokracji.

Fakty są takie, że nie ufamy sobie, nie

angażujemy się w realizację nawet podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. Nie mamy w
zwyczaju zrzeszać się i działać wspólnie na rzecz jakiegokolwiek ogólnego dobra. Nie przejawiamy
zachowań które świadczyłyby o tym, że jesteśmy społeczeństwem wewnętrznie zintegrowanym i
czującym silny związek z własnymi instytucjami.11

Na poparcie tych słów, Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych przytacza szereg
danych dotyczących frekwencji w wyborach różnych szczebli, zaangażowania w działalność
stowarzyszeniową czy filantropii. Wypowiedź ta pochodzi sprzed pięciu lat, lecz niestety nie tylko
nie traci ze swojej aktualności, ale możemy wyliczyć szereg nowych, niepokojących zjawisk
społecznych podających w wątpliwość trwałość struktur demokratycznych i instytucji życia
obywatelskiego w Polsce - bądź też wskazujących, że instytucje te i formy działania tradycyjnie
uznawanego za obywatelskie dość często wypełnione zostają zgoła nieobywatelską, a często też
antydemokratyczną treścią. Rozpoznanie, że, jak wskazuje Filip Pazderski, Polacy nie przejawiają
również silnego związku z własnymi instytucjami oraz wiary w normy i wartości związane z
funkcjonowaniem w społeczeństwie demokratycznym”12, skłania do odświeżenia haseł do tego
stopnia splecionych z ideą bibliotek publicznych, że przywykliśmy je traktować jako pewną
11

Grzegorz Makowski, Nieformalna edukacja obywatelska - czyli nowa-stara rola biblioteki publiczne, w: Inspirator
obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych, red. Grzegorz Markowski,
Filip Pazdarski, Warszawa 2011, s. 25.
12

Filip Pazderski, Biblioteka publiczna jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej i kształtowania
wspólnotowych postaw, w: Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie
kształtowania kompetencji współczesnego człowieka Praca zbiorowa, red. J. Jasiewicz, E. Zybert, Warszawa 2014.
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oczywistość, a mianowicie dotyczących ich roli we wspieraniu demokracji, która została wyrażona
w Manifeście Bibliotek Publicznych UNESCO z 1994 roku.

W tym kontekście bibliotece przypada szczególne zadanie: udostępniania wszystkim i na równych
warunkach wszechstronnej oferty informacyjnej, która odzwierciedla pluralizm społeczeństwa
Rola biblioteki w systemie demokratycznym polega także na tym, że udostępnia ona obywatelom
ródła wiedzy i informacji. To jest właśnie podstawowym zadaniem biblioteki, które powoduje, że
biblioteka jest instytucją niezbędną w społeczeństwie demokratycznym13

Można powiedzieć, że samym swoim istnieniem biblioteki publiczne umożliwiają realizację
wpisanej w nie demokratycznej misji: Stanowią niezależn e , obiektywn(e) instytucj(e),
pozbawion(e) uprzedzeń, nie służąc e określonym ośrodkom nacisku”, zapewniają “materiały
niezbędne obywatelowi do swobodnego samokształcenia i poszukiwania wiedzy”. Wydaje
się jednak, że w obecnej sytuacji to bierne” wypełnianie misji, jakim jest udostępnianie źródeł
wiedzy wszystkim obywatelom na równych prawach nie wystarczy, by zapewnić społeczną
integrację i załatać istniejące deficyty obywatelskości. Po pierwsze więc raz jeszcze trzeba położyć
nacisk na kompetencje niezbędne do tego, by z zasobów biblioteki korzystać, a więc czynny udział
bibliotek we wzmacnianiu piśmiennych umiejętności różnych grup. Piśmienność bowiem jest
warunkiem koniecznym do pełniejszego zaangażowania obywatelskiego.
Konieczne jest również by biblioteki stały się aktywnymi uczestnikami procesu wzmacniania
kompetencji obywatelskich, wspólnie z innymi instytucjami wypracowując model działania na
rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom z obszaru życia społecznego. Jak pisze Grzegorz
Makowski: …biblioteka jawi się jako idealne miejsce, w którym obywatel i państwo mogą się
spotkać i nawiązać relacje. Ponadto biblioteka to naturalny zasób wiedzy i informacji. Już tylko to
czyni z biblioteki miejsce szczególnie predystynowane do pełnienia funkcji ośrodka - choćby
nieformalnej - edukacji obywatelskiej.14 Ten nurt myślenia o roli bibliotek publicznych w tworzeniu
sieci instytucji wspierających edukację obywatelską jest już w Polsce dobrze zakorzeniony i posiada
rozbudowaną literaturę ze szczegółami dotyczącymi dobrych praktyk i rozwiązań systemowych. Do
tych wzorów i propozycji warto nieustannie powracać i traktować poważnie rozpoznania badaczy
13

Kerstin Grum, Biblioteka i jej znaczenie dla demokracji. Wprowadzenie do seminarium zorganizowanego w ramach
Dni Szwecji w Olsztynie w grudniu 1999; przeł. Bilińska A. “Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 2000, nr 1/2,
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_00-ie/kerstin.htm
14

Grzegorz Makowski, wyd. cyt., s. 31.
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zajmujących się tą tematyką. Jak wskazuje Filip Pazderski, wiele bibliotek już tę funkcję spełnia, a
ich pracownicy są otwarci na prowadzenie konkretnych działań z tego obszaru. Aby te przemiany
mogły mieć jednak bardziej powszechny, systemowy charakter, konieczne jest spełnienie kilku
warunków:
Bez zainteresowania problematyką bibliotek odpowiednich decydentów i przekonania ich do
potraktowania samych bibliotekarzy jako rzeczywistych partnerów, aktywnie zaangażowanych w
proces ich ewolucji, nie uda się przyciągnąć do tych instytucji zwykłych ludzi. Tylko
dowartościowani odpowiednimi programami i regulacjami prawnymi bibliotekarze, którzy uwierzą
w walor swojej pracy, będą mogli podjąć działania upowszechniające w środowiskach
potencjalnych odbiorców swoich inicjatyw. [

Nie można wreszcie pominąć konieczności

podniesienia niskiego wynagrodzenia pracowników sektora i zapewnienia bibliotekom stabilności
finansowej.15

Podobnie więc, jak w przypadku wspierania kompetencji piśmiennych, tak i w obszarze edukacji
obywatelskiej biblioteki powinny być traktowane jako partner strategiczny, a uznanie dla ich
prestiżu powinno być wyrażane nie tylko symbolicznie, ale też znaleźć odzwierciedlenie w
finansowaniu, które umożliwiałoby te kluczowe zadania spełniać na odpowiednim poziomie.

Biblioteki wobec innych problemów i wyzwań współczesnego świata
Jest jeszcze kilka zjawisk, które niepokoją obserwatorów polskiej rzeczywistości, a które również
- choć w mniej oczywisty sposób - mogą mieć wpływ na funkcjonowanie bibliotek a zarazem biblioteki mogą mieć udział w reagowaniu na nie . Po pierwsze, trzeba wspomnieć o bardzo
wysokim poziomie społecznego rozwarstwienia w Polsce. Według danych O C
“mamy najbardziej nierówny wśród państw O C

z roku

- przyp. aut. podział pierwotny dochodu i

również bardzo nieegalitarny podział dochodu po zastosowaniu mechanizmów redystrybucji”16. O
tym, jaki wpływ mogą mieć te wskaźniki na życie społeczne pisze Rafał Bakalarczyk z Instytutu
Polityki Społecznej UW:
15

Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych, red. Grzegorz
Markowski, Filip Pazdarski, Warszawa 2011, s. 162.
16

Rafał Bakalarczyk, rupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i
dylematy
polityki
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rzecz,
Uniwersytet
Warszawski,
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Społecznej,
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ielkość rozwarstwienia
społecznej

pośrednio

wpływa na sytuację osób na różnych szczeblach drabiny

nadmierne rozwarstwienie generuje dystans między różnymi warstwami i prowadzi

do ich zamykania się Sprzyjać to może tendencji do wykluczenia z określonych dóbr i stosunków
społecznych osób które swym poziomem życia rażąco odbiegają on poziomu życia reszty większa
to także ryzyko ich dyskryminacji Po trzecie kontrasty społeczne osłabiają spójność społeczną i
prowadzą do erozji kapitału społecznego

a ten jest ważnym czynnikiem ułatwiającym

identy kowanie i rozwiązywanie problemów społecznych między innymi właśnie ubóstwa.17

Również w tym kontekście powinniśmy myśleć o misji bibliotek publicznych - ponieważ to
właśnie one – jako instytucje dostępne dla wszystkich i darmowe – mogą zapobiegać pogłębianiu
się ekonomicznych i kulturowych nierówności. Zwróćmy uwagę, że kraje o tradycyjnie wysokim
poziomie czytelnictwa i wysokim stopniu korzystania z bibliotek – jak państwa skandynawskie, ale
też Republika Czeska – to również obszary o stosunkowo niskim rozwarstwieniu i tradycjach
egalitarystycznych zakorzenionych w kulturze politycznej. Biblioteki publiczne odegrały tam istotną
rolę w procesie kształtowania się egalitarnych nowoczesnych społeczeństw. Byłoby oczywiście
naiwnością twierdzić, że możliwe jest powtórzenie tych emancypacyjnych procesów
charakterystycznych dla XIX wieku i początków wieku XX, nie powinniśmy jednak o tym
sprzyjającym równościowym tendencjom potencjale bibliotek publicznych zapominać. Przede
wszystkim więc, raz jeszcze podkreślmy ich rolę we wzmacnianiu piśmiennych kompetencji
zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Po drugie, kładziemy nacisk na rolę jaką biblioteki
odegrać mogą jako instytucje wspierające ludzi organizacyjnie i informacyjnie: oferując im
przestrzeń z dostępem do darmowego internetu, co może ułatwić poszukiwanie pracy lub
załatwianie urzędowych spraw. Po trzecie wreszcie, podkreślmy najbardziej podstawowe,
egzystencjalne znaczenie tej instytucji, która stwarza przyjazną, ciepłą również w dosłownym
znaczeniu), dostępną za darmo przestrzeń, w której każdy może przebywać, nie pytany o cel
chociażby po to, by przejrzeć bieżącą gazetę i spotkać - choćby przelotnie - innych ludzi.
Z rozwarstwieniem społecznym wiążą się też inne problemy, przede wszystkim zjawisko
pracujących biednych, a więc osób, których dochód zarobkowy uniemożliwia życia powyżej
granicy ubóstwa”18. Efektem jest przedłużający się czas pracy, która zapewnić ma utrzymanie:
17

Tamże.

18

Tamże.
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Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów. Jeżeli więc deklarują, że czytają coraz
mniej, bo brakuje im czasu i z tego względu nie korzystają też z bibliotek publicznych, powinniśmy
te deklaracje traktować nie jako błahą wymówkę, ale wskazanie, że - przynajmniej dla pewnej
grupy – brak czasu i związane z nim zmęczenie (fizyczne i psychiczne) stanowią poważną barierę,
zarówno dla korzystania z instytucji kultury, jak i podejmowania czytelniczych praktyk w
przestrzeni prywatnej.
Co się tyczy przestrzeni prywatnej, z nią również nie jest w Polsce najlepiej. Według danych
Eurostatu z roku 2014 wskaźnik przeludnienia polskich mieszkań wynosi 43%, “co oznacza, że
niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju mieszka w za małym mieszkaniu”19. Również “wskaźnik
deprywacji mieszkaniowej, który pokazuje odsetek mieszkań obciążonych co najmniej jedną de
facto dyskwalifikującą je wadą (np. brak toalety, nieszczelny dach itp.), wynosi w Polsce 9%, co jest
7 wynikiem w UE. Średnia unijna jest niemal dwa razy niższa”20. Przywołujemy te alarmujące dane,
ponieważ one również – pośrednio i nie zawsze w sposób oczywisty mogą przekładać się na
sposoby uczestnictwa bądź nie uczestniczenia) w kulturze pisma, przede wszystkim zaś wskazują
na kolejne ważne zadanie bibliotek publicznych, którym jest zapewnienie przestrzeni do czytania,
nauki i pracy, ale też spędzania wolnego czasu osobom, które z różnych względów, czasowo, bądź
trwale są jej pozbawione w miejscu swojego zamieszkania.
Skoro wyliczamy bolączki trapiące współczesne polskie społeczeństwo wspomnieć powinniśmy
o jeszcze jednym obszarze zagrożonym degradacją, który na pozór ma niewiele wspólnego z
funkcjonowaniem bibliotek publicznych. Chodzi o stan środowiska naturalnego. W tym przypadku
wskaźniki wskazujące jego dewastację można by niestety wymieniać długo, wspomnijmy więc o
jednym tylko, który od kilku miesięcy alarmuje opinię publiczną, a mianowicie stopniu
zanieczyszczenia powietrza, który stawia Warszawę i Polskę w niechlubnej czołówce najbardziej
zasnutych smogiem obszarów Europy. Dlaczego mówimy o tym w kontekście wizji bibliotek
publicznych? Przede wszystkim dlatego, że widzimy w nich instytucje, które powinny stanowić
forpocztę różnych trendów, również tych związanych z ochroną środowiska. Jak możemy
przeczytać na stronie działającej w ramach IFLA sekcji Environmental Sustainability and Libraries
Special Interest Group, koncentrującej się na tych zagadnieniach: “Namysł nad udziałem ludzi w
zmianach klimatu i pojęcie zrównoważonego rozwoju stanowią główną troskę społeczeństwa, a

19
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więc również bibliotek” 21 . Sekcja ta zajmuje się m. in. kwestiami infrastrukturalnymi
(przysposabianie budynków bibliotecznych do wymogów oszczędności energetycznej itp.),
aplikacją ekologicznych rozwiązań w codziennej pracy bibliotekarzy (sposoby przechowywania
zbiorów, recykling, używanie materiałów biodegradowalnych itp.); powiększaniem zbiorów
bibliotecznych pod kątem materiałów dotyczących ochrony środowiska22. Powinniśmy jeszcze
podkreślić udział bibliotek w działaniach edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Biblioteki publiczne mogą być punktami informacyjnymi, w których mieszkańcy dowiedzą się, jakie
zagrożenia niesie zanieczyszczone powietrze i jak władze miasta zamierzają z nim walczyć. Mogą
być miejscami, w których władze miasta i dzielnic informować będą mieszkańców o tym, jakie
działania podejmą na rzecz ochrony środowiska lub konsultować z nimi planowane działania.
Mogą też stanowić przestrzeń, w której swoje działania prezentować będą lokalne organizacje
działające na rzecz ochrony środowiska. Mogą być miejscem organizacji debat na tematy związane
z ekologią i zrównoważonym rozwojem miasta. Mogą wreszcie zbierać i udostępniać materiały
informacyjne dotyczące problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego czy
bioróżnorodnością i zasobami przyrodniczymi miasta. Jeżeli zaś planowane jest tworzenie nowych
budynków bibliotecznych, niech będą to projekty architektoniczne zorientowane ekologicznie,
oszczędne energetycznie i wykorzystujące przyjazne środowisku materiały, które stanowić będą
wizytówkę i dobry przykład dla innych instytucji publicznych i komercyjnych.

Być może zestawiając ze sobą wszystkie te dane i rysując wizję współczesnego świata i
najbliższej przyszłości w barwach raczej czarnych, dokonujemy pewnego retorycznego nadużycia, a
przynajmniej - łamiemy konwencję neutralnego języka opisu, przynależnego raportom z badań.
Jesteśmy jednak przekonani, że tej retorycznej przesady wymaga od nas cel, z jakim piszemy, a
mianowicie: ukazanie, jak doniosłe - z perspektywy całego społeczeństwa - zadania stoją przed
bibliotekami publicznymi. Bowiem to właśnie one - obok szkół publicznych, organizacji
pozarządowych i uniwersytetów - odegrać mogą kluczową rolę w tym by, przynajmniej część
opisanych kryzysów udało się za żegnać, a także, by udało się stworzyć przestrzeń niezbędną do
pokonania tych, którym same biblioteki nie są w stanie stawić czoła.
Warto przy tym zauważyć, że tak zarysowana wizja wpisuje się i jest spójna z założeniami
Programu rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 ( iasto kultury i obywateli Program
21
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ałożenia). Z perspektywy problematyki dotyczącej

bibliotek publicznych szczególnie ważne są następujące punkty - punkt 1. “Ludzie”, w którym
nacisk kładzie się na działania mające na celu wzmocnienie uczestnictwa mieszkańców Warszawy
w szeroko definiowanej kulturze: takie zadanie widzimy również przed bibliotekami publicznymi,
podkreślając przede wszystkim zwiększanie ich kompetencji piśmiennych oraz zaangażowania
obywatelskiego; punkt 3. “Miejsca i przestrzeń” - zwracający uwagę na specyfikę warszawskiej
przestrzeni publicznej i dążący do przekształcania publicznych instytucji kultury w miejsca otwarte,
dostępne i przyjazne użytkownikom: w takim kierunku ewoluują i powinny rozwijać się dalej
biblioteki publiczne; punkt 5 “Tożsamość”, którego celem jest zwiększenie identyfikacji
warszawiaków z miastem, w którym mieszkają: w tym procesie bibliotekom - jako instytucjom
działającym w przestrzeni dzielnicy a nawet osiedla przypada rola szczególna - wytwarzania więzi z
najbliższym otoczeniem, wspierania kontaktów międzysąsiedzkich, animowania lokalnych
aktywności kulturalnych i społecznych. Dla szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania
warszawskich bibliotek publicznych ważny jest również punkt 6. “Zarządzanie”, ponieważ rozwój
tych instytucji jest uzależniony od wypracowania jak najbardziej efektywnego modelu zarządzania
nimi a także międzyinstytucjonalnej współpracy, w którą powinny być one w jak największym
stopniu zaangażowane. Podobnie jak autorzy Programu zdajemy też sobie sprawę - i wskazujemy
na to w dalszej części raportu - że specyfika Warszawy generuje też pewne problemy w
funkcjonowaniu instytucji kultury (w tym bibliotek) i że uwarunkowania te trzeba wziąć pod uwagę
planując konkretne rozwiązania i zmiany.

Gdzie szukać wzorów? O działalności bibliotek publicznych w innych państwach
europejskich.
Główne cele i działalność bibliotek publicznych - nie tylko tych działających w Europie wyrażone zostały w szeregu międzynarodowych dokumentów i deklaracji, takich jak przywoływany
na wstępie Manifest Bibliotek Publicznych UNESCO/IFLA. Sposób, w jaki cele te są realizowane w
różnych krajach jest jednak również pochodną odmiennych tradycji historyczno-kulturowych,
odmiennego zaplecza ekonomicznego, struktury demograficznej i wielu innych czynników. Z tego
względu, szukając inspiracji i dobrych praktyk, które można by przeszczepić na grunt polski - i
warszawski - powinniśmy uwzględniać uwarunkowania, które za nimi stoją i wskazywać przede
wszystkim na te rozwiązania, które funkcjonują w dającym się porównać otoczeniu społecznym;
16

proponując zaś pomysły wywodzące się ze zdecydowanie odmiennych kontekstów należy wskazać
na potencjalne bariery lub ograniczenia, którym mogą one podlegać w warunkach polskich.
Jedną z pierwszych różnic, która rzuca się w oczy, gdy patrzymy na mapę bibliotek publicznych
w Europie jest ich gęstość. Kraje Europy Zachodniej charakteryzują się znacznie mniejszą liczbą
bibliotek przypadających na mieszkańców, im dalej na wschód, tym zwiększa się gęstość i
rozdrobnienie bibliotek publicznych. Polska - z rozbudowaną siecią bibliotek publicznych i ich filii
realizuje model typowy dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym nie jest
krajem o największym ich zagęszczeniu - wyprzedzają ją między innymi Republika Czeska czy
Łotwa. W ostatnich latach w całej Europie obserwować możemy rozpowszechnianie modelu
zachodnioeuropejskiego”, czyli tendencję do konsolidowania filii bibliotecznych i tworzenia
większych ośrodków centralnych, obsługujących większą liczbę mieszkańców. Nie jest to jednak
model uniwersalny. O tym, że gęsta sieć bibliotek publicznych może pozostać wydajna i cieszyć się
dużym zainteresowaniem użytkowników świadczyć może przykład kraju o najgęstszej sieci
bibliotek publicznych w Unii Europejskiej, czyli Republiki Czeskiej (5,1 bibliotek na głowę
mieszkańca przy średniej unijnej 1,323). Pomimo odnotowanego w ostatnich latach spadku liczby
osób korzystających z bibliotek publicznych, wedle danych z roku 2013 z czeskich bibliotek
korzystało aż 32% obywateli powyżej 15 roku życia24. Potrzeby użytkowników mogą więc być
spełniane zarówno w modelu dążącym do większej centralizacji, jak i w bardziej
zdecentralizowanym i opierającym się na dużej ilości mniejszych filii. Według badań, na poziom
korzystania z bibliotek pozytywnie wpływa stopień wsparcia finansowego dla bibliotek: w krajach o
największych nakładach na te instytucje notuje się najwyższy odsetek ich użytkowników. Dodajmy,
że Polska znajduje się wśród krajów o najniższych nakładach na biblioteki publiczne25.
Dodajmy, że w krajach o mniejszej gęstości sieci bibliotecznej wciąż planuje się otwieranie
nowych bibliotek, między innymi dlatego, że istniejące nie są w stanie zapewnić wystarczającej
liczby stanowisk do pracy - coraz więcej osób bowiem wykorzystuje biblioteki nie tylko jako
wypożyczalnie, ale też przestrzeń pracy i nauki. Planuje się jednak raczej otwieranie większych,
wielofunkcyjnych placówek niż małych filii. Model konsolidacji nie opiera się również na
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Jiří Trávníček, Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013), Brno : Host ; Praha : ve spolupr. z Národní knihovnou
České republiky, 2014, s. 72.
24

Tamże.
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Dane za: Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor and Rosanna Currenti, Cross-European survey to
meassure the users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries. Final report, marzec 2013
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20CrossEuropean%20Library%20Impact.pdf
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zmniejszaniu stanowisk bibliotekarskich, ale przeciwnie - zwiększaniu liczby osób zatrudnionych w
bibliotekach, tak by instytucje te mogły spełniać jak najpełniej różnorodne, przypisywane im
funkcje. Zarazem, głównym problemem przewijającym się w dyskusjach nad bibliotekami jest
właśnie niedostateczna liczba bibliotekarzy, która wpływa na ograniczenie działań bibliotek.
Niezależenie więc od modelu działania, należy myśleć o bibliotekach nie tylko w kategoriach
służącej im infrastruktury: nawet najbardziej nowoczesne i najlepiej wyposażone budynki
biblioteczne nie będą spełniać swojej funkcji bez odpowiedniej liczby wykwalifikowanych i
zmotywowanych do swojej pracy bibliotekarzy. Tylko silne zespoły bibliotekarzy będą mogły wziąć
na siebie coraz bardziej różnorodne i dynamicznie się zmieniające zadania, których oczekuje się od
bibliotek publicznych.
Warto też dodać, że w wielu krajach decyzje o zamykaniu lokalnych filii bibliotecznych spotykają
się ze społecznym oporem - często skutecznym (w ten sposób “uratowano” przed zamknięciem
bibliotekę na praskim Żiżkovie i uruchomiono ponownie choć w innym budynku) filię na praskich
Hradczanach. Innym przykładem społecznego zaangażowania w ratowanie lokalnej biblioteki jest
Kurt Tucholsky Bibliothek w Berlinie, filia z ponad stuletnią tradycją, prowadzona obecnie przez
wolontariuszy w lokalu udostępnionym przez miasto - nie rekomendujemy jednak tego
rozwiązania, ponieważ wymaga ona znacznego nakładu sił (w jej prowadzenie zaangażowanych
jest ok. 20-30 osób, a dynamika i specyfika działalności wolontariackiej wpływa na niestabilną
sytuację biblioteki, brakuje też środków na aktualizację księgozbiorów. Zdecydowanie również NIE
rekomendujemy delegowania zadań związanych z prowadzeniem biblioteki na wolontariuszy rozwiązanie takie w kraju o relatywnie niewysokim stopniu zaangażowania w działalność
wolontariacką może jedynie osłabić działania bibliotek. Zarazem jednak rekomendujemy
angażowanie wolontariuszy do współpracy przy działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek np. do pomocy w odrabianiu lekcji dzieciom, głośnego czytania dzieciom, dostarczania i czytania
książek osobom starszym i nie opuszczającym swoich mieszkań.

Podglądając sąsiadów: dlaczego Skandynawia pozostaje niedoścignionym wzorem
i czego możemy nauczyć się od bibliotek Berlina i Pragi?
Biblioteki skandynawskie od dawna wskazuje się za wzór - mówi się o nich jako o najlepiej
funkcjonujących i najchętniej odwiedzanych instytucjach tego typu w całej Europie. Często jednak
zachwyt nad ich spektakularną, nowoczesną infrastrukturą przesłania to, co stało u źródeł ich
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sukcesu i bez czego współczesne ikoniczne biblioteki nie działałyby tak dobrze: a więc historyczny,
kulturowy i społeczny kontekst, w którym biblioteki te rozwijały się i rozwój którego stymulowały.
Nieprzypadkowo przedstawiciele krajów skandynawskich mają szczególny udział w dyskusjach nad
demokratyczną misją bibliotek publicznych: na tym obszarze właśnie biblioteki odegrały istotną
rolę w procesie emancypacji szerokich warstw ludności i kształtowania podstaw demokratycznego
społeczeństwa – jako jedna z instytucji powszechnie dostępnych i sprzyjających oddolnym ruchom
samokształceniowym. Nie bez znaczenia są również charakterystyczne dla tego regionu tradycje
egalitaryzmu i obywatelskiego wpływu na każdą dziedzinę życia. Demokracje skandynawskie łączy
też nacisk na edukację i nieskrępowany dostęp do wszystkich informacji ważnych dla obywateli, co
jest warunkiem włączania wszystkich obywateli do demokratycznej społecznej debaty i procesu
podejmowania decyzji. W tym kontekście biblioteki to instytucje o kluczowym znaczeniu.
Szukając inspiracji w krajach skandynawskich powinniśmy więc spoglądać nie tyle na
imponującą infrastrukturę, ile raczej na idee, które stały u źródeł sukcesu tamtejszych bibliotek i
tworzyć warunki sprzyjające ich upowszechnieniu na rodzimym gruncie. W poszukiwaniu zaś
konkretnych

rozwiązań

infrastrukturalnych

i

praktycznych

inspiracji,

które

mogłyby

wesprzeć rozwój bibliotek publicznych w Warszawie, proponujemy spojrzeć na funkcjonowanie
tych instytucji w miastach, które możemy z nią porównać pod względem struktury demograficznej,
kontekstu historyczno-kulturowego czy struktury administracyjnej. Szczególnie wart namysłu
wydaje się model funkcjonowania bibliotek berlińskich - nie tylko ze względu na pewne
podobieństwa w historii i współczesnym rozwoju obu miast, często ze sobą porównywanych
stopień zniszczenia tkanki miejskiej w czasie II wojny światowej i ich nierównomierny rozwój po
jej zakończeniu; zjawiska związane z transformacją po roku 1989), ale przede wszystkim ze
względu na podobną strukturę sieci bibliotek publicznych.

Sieć bibliotek
Po reformie administracyjnej z roku 2001 Berlin podzielony jest na 12 dzielnic (Bezirke), które
różnią się między sobą wielkością, strukturą demograficzną i lokalną specyfiką. Na topografii
miasta i charakterze poszczególnych dzielnic odbija się też wciąż jeszcze dawny podział miasta na
część wschodnią i zachodnią. Każda z dzielnic posiada - podobnie jak w Warszawie - własną sieć
bibliotek publicznych z jedną biblioteką centralną (Bezirkscentral Bibliothek) i filiami (Stadtteilbibliothek i Mittelpunktbibliothek). Łącznie działa ich w Berlinie 83. Dodatkowo funkcję biblioteczne
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spełniają bibliobusy, których zadaniem jest dostarczanie książek do osób, które mają utrudniony
dostęp do biblioteki: seniorów i uczniów szkół (dlatego bibliobusy zatrzymują sie m. in. w pobliżu
szkół . Tym, co różni biblioteki berlińskie od bibliotek warszawskich, a co wydaje się kierunkiem
wartym naśladowania, jest istnienie jednego wspólnego systemu bibliotecznego - centralnego
katalogu i centralnej bazy czytelników. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Berlina posiadający kartę
biblioteczną może skorzystać z zasobu wszystkich bibliotek w mieście - zarówno bibliotek
publicznych jak i Zentral- und Landesbliothek (dwie placówki). Opłata za korzystanie z bibliotek
wynosi obecnie 10 euro rocznie (dla dorosłych użytkowników, dzieci i młodzież zwolnione są z
opłat . Użytkownicy mogą zamawiać książki między filiami i odbierać je i zwracać w dowolnej
placówce - ta usługa jest dodatkowo płatna (obecnie 1 euro za każdą książkę odebraną bądź
zwróconą w ten sposób), a realizuje ją zewnętrzna firma. Użytkownik może wypożyczyć
jednorazowo aż 60 pozycji. W wielu bibliotekach istnieje zautomatyzowany system wypożyczeń i
zwrotów, w niektórych również miejsce całodobowego zwrotu książek. użym udogodnieniem i
usługą cieszącą się popularnością jest możliwość wypożyczania e-booków (zarówno za
pośrednictwem stanowisk zainstalowanych w bibliotekach jak i on-line, bez konieczności wizyty w
bibliotece)
Podobnie zestandaryzowany jest system wynagrodzeń dla pracowników bibliotek - są oni
wynagradzani według jednolitej, obowiązującej w całym mieście taryfy. Biblioteki dzielnicowe
mają jednak autonomię jeżeli chodzi o kształtowanie swoich programów, ich finansowanie jest zaś
uzależnione od budżetów dzielnicowych - w ramach dzielnic muszą więc one konkurować z innymi
instytucjami kultury i edukacyjnymi. Mogą też korzystać ze środków, którym dysponuje Land - na
tym poziomie ich konkurentami są inne biblioteki publiczne: środki rozdzielane są tym
bibliotekom, które mogą się wykazać najwyższymi wskaźnikami wypożyczeń, odwiedzin itp. Ta
sytuacja, wymuszająca na bibliotekach raczej rywalizację, niż współpracę (zarówno między sobą,
jak i innymi instytucjami kultury) - ukazywana jest jako zjawisko negatywne. Autonomia bibliotek
dzielnicowych pozwala natomiast lepiej przystosowywać ofertę do lokalnych użytkowników i lepiej
rozpoznawać problemy najbliższego otoczenia.

Dzieci i młodzież
Tym co wydaje się godne naśladowania w modelu berlińskim są jednak nie tylko rozwiązania
strukturalne, ale też wizja działań bibliotek publicznych oraz ich stosunek do odbiorców. Biblioteki
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publiczne w Berlinie kładą bardzo duży nacisk na pracę z dziećmi i młodzieżą.

użą część ich

programów stanowi oferta skierowana do najmłodszych odbiorców. Ponieważ instytucja biblioteki
szkolnej nie jest w Niemczech powszechna, biblioteki publiczne ściśle współpracują z placówkami
oświatowymi - nie tylko przygotowując lekcje biblioteczne dla uczniów okolicznych szkół, ale też
proponując wsparcie merytoryczne nauczycielom (np. poprzez przygotowywanie pakietów
tematycznych zawierających różne materiały przydatne w prowadzeniu lekcji); a wreszcie tworząc
przestrzeń przyjazną dzieciom, w której mogą one odrabiać lekcje i spędzać czas po szkole. Tego
rodzaju usługi są szczególnie ważne w tych placówkach, które mieszczą się w dzielnicach
zamieszkanych przez grupy defaworyzowane, ekonomicznie wykluczone itp. Wiele bibliotek
proponuje pomoc w odrabianiu lekcji (przy wsparciu wolontariuszy, lub dzięki pomocy finansowej
zewnętrznych firm lub organizacji). Podobny nacisk kładzie się na przyciąganie do bibliotek
młodzieży. Sztandarowym przykładem biblioteki adresowanej do młodzieży i zaprojektowanej z
myślą o nastoletnich odbiorcach jest Schiller-Bibliothek (Berlin Mitte), otworzona w części
Śródmieścia (Wedding) o bardzo wysokiej liczbie napływowych mieszkańców (ponad 40% stanowią
przybysze z innych krajów). W bibliotece tej wydzielono nie tylko przestrzeń do pracy, ale też do
swobodnego spędzania wolnego czasu (stanowiska z konsolami do gier, sonic chair, kanapy i stoły,
przy których można spożywać posiłki, głośno rozmawiać itp.); a także przestrzeń warsztatową
(maker space) wyposażoną m. in. w drukarkę 3D, w której odbywają się różne warsztaty twórcze, i
w której zrealizować można własne pomysły. W przestrzeni biblioteki znaleźć można różne
informacje również dotyczące wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych . Tym, co wydaje się
szczególnie ważne, jest właśnie swobodna atmosfera biblioteki i poszanowanie dla potrzeb
nastoletnich odbiorców.

Reagowanie na problemy społeczne
Wyraźne

jest

też

nastawienie

bibliotek

publicznych

na

wspieranie

słabszych,

defaworyzowanych grup społecznych. Berlin - jako miasto prawdziwie wielokulturowe zamieszkane przez przedstawicieli wielu narodowości oraz przez różne wspólnoty kulturowe niektóre już zakorzenione w przestrzeni miasta, inne - dopiero się w niej zadomawiające prowadzi wiele przedsięwzięć wspierających cudzoziemców. ziałania te intensyfikują się wraz z
napływem nowych fal imigrantów, często znajdujących się w bardzo trudnym położeniu
ekonomicznym, nie znających języka niemieckiego itp. Wiele z tych działań odbywa się za
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pośrednictwem bibliotek publicznych, wyposażonych w zbiory literatury w językach obcych,
dostosowane do potrzeb lokalnych wspólnot, ale też w materiały do nauki języka niemieckiego.
Zarazem instytucje te pełnią ważną rolę w informowaniu całego społeczeństwa o sytuacji
uchodźców - prowadzą programy edukacyjne, eksponują księgozbiory poświęcone obcym
kulturom lub sytuacji politycznej w rejonach dotkniętych działaniami wojennymi. Poczucie
odpowiedzialności bibliotek za edukację społeczeństwa i niwelowanie napięć związanych z
napływem nowych, wywodzących się z obcych kulturowo obszarów mieszkańców oraz troska o
społeczną integrację nowo przybyłych wydaje się wzorem godnym naśladowania przez biblioteki
polskie, które w najbliższej przyszłości również mogą być postawione przed tego rodzaju
wyzwaniami.

Przyjazna atmosfera
Jest jeszcze jeden wymiar działalności bibliotek publicznych w Berlinie, najbardziej ulotny a
zarazem jak się zdaje kluczowy dla zrozumienia popularności, jaką cieszą się te instytucje, a
mianowicie: otwarta, przyjazna użytkownikom atmosfera, jaka w nich panuje. Pod tym mglistym i
obszernym pojęciem znajduje się wiele - często drobnych, czasem systemowych udogodnień:
poczynając od wspomnianych już ułatwień związanych z formą wypożyczeń i zwrotów, przez
rozwiązania, które sprawiają, że użytkownik czuje się swobodnie w przestrzeni bibliotecznej: może
w niej spożywać przyniesione jedzenie i napoje, reguły korzystania są przyjazne - nie ma
restrykcyjnego obowiązku zostawiania okryć wierzchnich w szatni, konieczności korzystania z
plastikowych toreb itp. Wydaje nam się, że ten model funkcjonowania, opierający się w dużej
mierze na zaufaniu do użytkowników przekłada się na jakość usług oferowanych przez biblioteki
publiczne.

Blaski i cienie
Oczywiście, również biblioteki publiczne Berlina borykać się muszą z różnymi problemami. Po
pierwsze więc, mimo przyjaznej atmosfery, bogatej oferty i udogodnień związanych z dostępem do
zasobów, odsetek osób korzystających z bibliotek jest wciąż relatywnie niski i wynosi 20%
mieszkańców miasta (a więc jest niższy niż niemiecka średnia . Po drugie, biblioteki wskazują, że
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brakuje im odpowiedniej liczby pracowników, dzięki którym instytucje te mogłyby w większym
stopniu pełnić swoją misję - ten niedobór jest zaś wynikiem wciąż jeszcze niedostatecznego
poziomu finansowania bibliotek publicznych. Po trzecie, w bibliotekach zaczyna brakować
stanowisk do pracy dla czytelników i paląca staje się konieczność otwierania nowych ośrodków. Po
czwarte - wraz z konsolidacją bibliotek i zamykaniem mniejszych filii biblioteki utraciły wielu
użytkowników, szczególnie wśród osób starszych, do których starają się teraz trafić ponownie,
między innymi za pomocą bibliobusów.

Rzut okiem na biblioteki południowych sąsiadów
Dla porównania warto jeszcze poświęcić trochę uwagi funkcjonowaniu bibliotek publicznych w
Pradze, widzianej nie tylko jako stolica sąsiedniego kraju środkowoeuropejskiego, dzieląca z
Warszawą - do pewnego przynajmniej stopnia - podobne doświadczenia historyczne, polityczne i
społeczne, ale przede wszystkim jako miasto stołeczne państwa o najgęstszej sieci bibliotek
publicznych w Unii Europejskiej i o bardzo wysokim poziomie czytelnictwa. Czytelnicze tradycje
Czechów, mają - podobnie jak w przypadku państw skandynawskich - korzenie historyczne: już u
schyłku XIX wieku znaczna część społeczeństwa była piśmienna, a ruch wydawniczy (czasopisma,
książki, druki ulotne wydawane w języku czeskim) były istotnym elementem procesu odrodzenia
świadomości narodowej.
W mieście nieco mniejszym od Warszawy (ok. 1 mln 250 tyś. mieszkańców, powierzchnia: 496
km2) sieć bibliotek publicznych opiera się na podobnych rozwiązaniach jak w Berlinie. Podlega ona
głównej Bibliotece Miejskiej i tworzą ją- oprócz biblioteki centralnej mieszczącej się w pobliżu
praskiej starówki - czterdzieści filie rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach miasta oraz trzy
bibliobusy dowożące książki do miejsc odległych od bibliotek stacjonarnych. Podobnie jak w
Berlinie system jest scentralizowany, a użytkownicy mogą wypożyczać książki pomiędzy filiami
płacąc dodatkowo za tę usługę. Opłata roczna za korzystanie z biblioteki wynosi 60 koron, a karta
biblioteczna zintegrowana jest z kartą na której koduje się bilety komunikacji miejskiej (tzw.
Opencard). W bibliotece zarejestrowanych jest ok 200 tyś. użytkowników.
Biblioteka centralna jest też głównym miejscem działań kulturalnych i edukacyjnych: są tam
organizowane spotkania z pisarzami, pokazy filmów (w bibliotece działa klub filmowy,
organizowane są regularne tematyczne przeglądy filmów, biblioteka współpracuje też przy
organizacji ważnych festiwali filmowych, np. z organizacją humanitarną Člověk v tisni przy
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przeglądzie filmów dokumentalnych na temat praw człowieka Jeden svět , koncerty i wystawy.
Biblioteka dysponuje przestrzenią warsztatową, w której posiadacze karty bibliotecznej mogą za
darmo zarezerwować przestrzeń do wspólnej pracy lub spotkań a także salą muzyczną, w której
biblioteka udostępnia pianino do ćwiczeń i gry. Również inne filie mają swoje programy
edukacyjne i kulturalne, a niektóre mają także specyficzny profil: na Opatovie działa Artoteka,
dysponująca nie tylko literatuturą poświęconą sztukom pięknym, ale też zbiorami dzieł
(autentycznych i reprodukcji) sztuki czeskiej i światowej, które można oglądać na miejscu, ale
również wypożyczać. Innym miejscem o wyraźnym profilu jest

ům čtení (Dom czytania) na

Vršovicach, który łączy funkcje biblioteki i domu kultury, a koncentruje się przede wszystkim na
opowieściach i różnych formach opowiadania. Organizowane są tam spotkania autorskie,
warsztaty, dyskusje i wykłady (na przykład w grudniu 2016 roku na temat wykluczenia). Jak
czytamy na stronie internetowej tej filii, ma to być “pokój gościnny miasta”, wyposażony w
wygodne kanapy i zachęcający do tego, by zostać dłużej. Biblioteki działają w różnych punktach
miasta, jedna z nich - na osiedlu Lužiny - została otworzona w zrekonstruowanym centrum
handlowym.
W coraz większym stopniu biblioteka miejska otwiera się też na potrzeby cudzoziemców
przybywających do stolicy. W roku 2009 ruszył program Knihovny pro všechny (Biblioteki dla
wszystkich), w ramach którego uproszczono procedury zapisu do bibliotek dla obcokrajowców
(obecnie obywatele UE zapisują się na takich samych zasadach jak Czesi, osoby przybywające
spoza Unii muszą zapłacić kaucję , stworzono stanowiska z informacjami dla osób przybywających
z zagranicy, stanowiska do nauki języka czeskiego i kursy językowe, organizuje się też spotkania,
wystawy i wykłady przybliżając mieszkańcom Pragi nowych przybyszów i ich kulturę. Biblioteki
współpracują z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą uchodźcom. Z ewaluacji
pierwszych kursów językowych wynika jednak, że ich głównymi beneficjentami byli przybywający z
państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych przedstawiciele wolnych zawodów, można się
więc zastanawiać, czy działania te nie powinny być w większym stopniu kierowane do grup w
większym stopniu narażonych na wykluczenie. Pojawiły się też oddolne inicjatywy - biblioteka
miejska została poproszona o wsparcie w organizacji biblioteki z literaturą wietnamską, która
miałaby działać na jednym z praskich targowisk 26.
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Por. Veronika Chruščová, „Biblioteki dla każdego”. Nieformalna edukacja obywatelska - czyli nowa-stara rola
biblioteki publicznej. w: Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach
publicznych i nie tylko…., red. G. Makowski, F.Pazderski. Warszawa 2011, s. 82-87.
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W sezonie letnim biblioteka miejska w Pradze używa swoich bibliobusów nie tylko do
transportowania książek, ale także organizowania plenerowych akcji promujących czytelnictwo w
przestrzeniach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców miasta - w parkach (np. Stromovka) i na
nabrzeżu Wełtawy (popularna Náplavka).
Żeby jednak i ten obraz nie był zbyt idylliczny, dodać trzeba, że na przeszkodzie realizacji
szerszych i bardziej ambitnych programów edukacyjnych i kulturalnych stoją: ograniczenia
kadrowe (zbyt mała liczba pracowników w poszczególnych filiach), trudna sytuacja finansowa oraz
problemy lokalowe (wiele filii mieści się w zbyt małych, niedostosowanych do potrzeb biblioteki
pomieszczeniach.)

Porównując sposoby organizacji bibliotek publicznych w innych miastach europejskich
chcielibyśmy podkreślić znaczenie wzajemnych kontaktów między pracownikami bibliotek z
różnych krajów - organizacja wspólnych, międzynarodowych projektów, udział w konferencjach,
warsztatach i wyjazdach studyjnych, tworzenie sieci stanowi znakomitą możliwość wymiany
doświadczeń, spojrzenia na problemy tych instytucji w różnych częściach Europy (czy świata i
wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z nimi.
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Cz. II Biblioteki Publiczne Dzielnic Warszawy. Stan obecny
W 2014 r. w Warszawie znajdowało się 197 placówek bibliotecznych, w tym 18 bibliotek i
179 filii. Ponadto działały 73 punkty biblioteczne (38 w Dzielnicy Mokotów, 18 w Dzielnicy
Śródmieście, 12 w dzielnicy Bielany, 5 w Dzielnicy Praga Północ i 52 oddziały (13 czytelń
naukowych, 12 wypożyczalni dla orosłych i młodzieży, 12 oddziałów dla dzieci, 4 wypożyczalnie
kompletów książek, 2 wypożyczalnie książek naukowych, 2 oddziały zbiorów multimedialnych oraz
multicentrum, czytelnia, wypożyczalnia zbiorów obcojęzycznych, oddział zbiorów regionalnych
Muzeum

Ursynowa”,

wypożyczalnia

książki

mówionej,

książka

na

telefon,

centrum

informatyczne).
W 2014 r. wszystkie warszawskie biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym
łącznie 5.279.733 woluminów. 444.558 czytelników wypożyczyło w sumie 6.290.861 woluminów
książek, a zatem – biorąc pod uwagę wszystkie książki zgromadzone w warszawskich bibliotekach
publicznych traktowanych jako całość – jedna książka była wypożyczana przeciętnie 1,19 razy, co
jest wynikiem na poziomie średniej krajowej.
W chwili obecnej biblioteki publiczne w Warszawie korzystają z trzech programów
służących katalogowaniu zbiorów. Są to: Aleph, Sowa, Mateusz. Ponadto Biblioteka Wojewódzka
prowadzi prace nad katalogiem MetaLib, który docelowo będzie umożliwiał przeglądanie
katalogów poszczególnych bibliotek z poziomu jednej strony www.
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Tabela 1 Biblioteki Publiczne Dzielnic Warszawy - podstawowe dane (2015 r.)

Liczba
pracowników
(działalności
podstawowej)

BP w
dzielnicy
(główna+fili
e)

Wielkość filii

Liczba
mieszk.
dzielnic
y na 1
filię

do
100
m2

Budżet

Meryt

Admin.

Liczba
filii

Liczba
mieszk.
dzielnicy

2

31

2

6

113 335

18 889

1

6

0

3 781 702

4 037,00

276 086

MATEUSZ

Białołęka

1

44

2

6

104 369

17 395

1

5

1

4 867 045

3 496,00

187 362

MATEUSZ

Bielany

2

51

14

12

125 623

10 469

1

10

2

7 114 300

3 179,00

480 428

MATEUSZ i
ALEPH

Mokotów

1

92

4

23

212 591

9 243

10

12

2

8 906 036

3 451,00

404 452

MATEUSZ

Ochota

1

62

2

11

84 280

7 662

3

9

0

5 110 248

2 995,00

134 294

SOWA

Praga
Południe

1

76

4

22

172 870

7 858

9

13

1

8 533 351

3 771,00

257 899

SOWA

Praga
Północ

1

39

1

8

61 710

7 714

2

6

1

3 757 667

3 186,00

93 829

ALEPH

Rembertów

1

12

1

2

22 889

11 445

1

1

1

1 301 401

3 179,00

59 341

MATEUSZ

Śródmieście

2

106

7

27

115 325

4 271

14

11

2

10 230 851

3 285,00

325 742

ALEPH

Targówek

1

58

3

16

120 151

7 509

3

13

1

5 203 047

3 660,00

107 600

MATEUSZ

Ursus

2

23

1

3

56 462

18 821

0

3

1

2 692 713

3 050,00

205 442

SOWA

Ursynów

1

53

19

14

141 000

10 071

7

7

1

6 355 131

4 177,00

605 432

SOWA

Wawer

1

20

1

6

69 359

11 560

3

3

1

1 969 634

3 502,00

71 980

SOWA

Wesola

1

9

2

3

22 793

7 598

3

1

0

938 125

3 987,00

24 230

MATEUSZ

Wilanów

1

9

0

2

29 166

14 583

1

1

1

1 435 967

3 658,00

132 905

MATEUSZ

Włochy

1

28

2

2

37 629

18 815

0

1

2

3 047 391

3 997,00

83 339

ALEPH

Wola

2

64

7

14

127 147

9 082

7

7

1

7 518 895

4 009,00

559 737

SOWA

Żoliborz

1

20

1

4

47 988

11 997

2

2

1

2 239 064

4 095,00

153 985

MATEUSZ

ogółem

23

797

73

181

1664687

68

111

19

85 002 568

3 595,22
zł

4 164 083

Liczba
stan.
dyr.
Bemowo
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100300
m2

pow.
300
m2

Budżet
całkowity

Średnia
płaca
prac.
meryt.

Kwota na
zakup
zbiorów

System
biblioteczny

W Warszawie rozpoczęto prace nad wspólną kartą biblioteczną. Obecnie Warszawska Karta
Miejska jako karta czytelnika może być wykorzystywana zaledwie w 6 bibliotekach z filiami.
Zasoby 10 bibliotek obejmują e-booki, 8 placówek umożliwia korzystanie z książek
elektronicznych poza siedzibą biblioteki.

Wizerunek warszawskich bibliotek publicznych i potoczne wyobrażenia na temat
ich funkcji (badanie GfK Polonia dla m.st. Warszawy)

O badaniu
Celem badania była rekonstrukcja wizerunku warszawskich bibliotek publicznych, poznanie
pozytywnych i negatywnych aspektów ich obecnego funkcjonowania oraz związanych z nimi
preferencji i oczekiwań różnych grup mieszkańców Warszawy. Wykorzystano metodę
indywidualnych spacerów badawczych połączonych z wywiadami pogłębionymi. Przeprowadzono
24 wywiady – po 4 wywiady z osobami z wymienionych poniżej sześciu kategorii respondentów:
1. uczniowie warszawskich liceów ogólnokształcących mający dwoje żyjących rodziców z
wykształceniem co najwyżej średnim maturalnym;
2. studenci II (magisterskiego) i III (doktoranckiego) stopnia studiów na kierunkach
humanistycznych, którzy nie urodzili się i nie są zameldowani w Warszawie;
3. studenci II (magisterskiego) i III (doktoranckiego) stopnia studiów na kierunkach
technicznych i ścisłych, którzy nie urodzili się i nie są zameldowani w Warszawie;
4. kobiety posiadające wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej licencjackim posiadające
co najmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym i zameldowane w Warszawie;
5. mieszkający w Warszawie słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku w wieku co najmniej 65
lat, nieaktywni zawodowo, wykształceni co najmniej na poziomie średnim maturalnym;
6. osoby w wieku produkcyjnym, nieaktywne zawodowo, posiadające wykształcenie na
poziomie co najwyżej średnim, pozostające pod opieką ośrodka pomocy społecznej na
terenie Warszawy.
W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady zarówno z użytkownikami warszawskich
bibliotek publicznych (11 osób), jak i nieużytkownikami (13 osób). Użytkownicy to osoby, które
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deklarowały, że korzystają w jakikolwiek sposób z bibliotek publicznych, a nie użytkownicy to
osoby, które nie korzystają z żadnych usług bibliotecznych.

Wyniki
Wypowiedzi badanych dotyczące wizerunku biblioteki pozwalają wyodrębnić 5 typów wyobrażeń,
które opierają się na analogii biblioteki do innej przestrzeni. Biblioteki są postrzegane jako: (1)
szkoła, (2) świątynia, (3) labirynt, (4) archiwum, (5) azyl.

Biblioteka jest jak szkoła
To miejsce ściśle związane z nauką, takie, w którym, gdzie człowiek poszerza swoją wiedzę na jakiś
temat. W tym ujęciu podstawą biblioteki są książki – z założenia wartościowe. Jest to idealne
miejsce, żeby odrobić lekcje albo przygotować się do zajęć na studiach – nie ma tu niepotrzebnych
dystraktorów, pod ręką są potrzebne źródła (analogowe i cyfrowe), wszystko sprzyja skupieniu się
na wykonywanym zadaniu. Wszystkie działania biblioteki i wszelkie jej zbiory powinny być
podprządkowane funkcji edukacyjnej – nie ma tu miejsca na czczą rozrywkę. Taka biblioteka jest
miejscem bezpiecznym i w tym sensie przyjaznym, że można tam liczyć na pomoc personelu.
Biblioteka jako przedłużenie szeroko rozumianej szkoły uznawana jest za instytucję bardzo
potrzebną, budzi szacunek, ale raczej nie jest atrakcyjna jako miejsce, do którego warto pójść, żeby
spędzić tam wolny czas.

Biblioteka jest jak świątynia
Biblioteka to przede wszystkim przestrzeń dyscypliny i zakazów, taka, w której użytkownik ma się
podporządkować surowym, nieprzekraczalnym zasadom. Biblioteka nie jest dla użytkowników, lecz
po to, żeby za pomocą odpowiednich rytuałów podtrzymywać system panujących tam reguł.
Wizyta w bibliotece łączy się z poczuciem dyskomfortu wynikającego z wrażenia bycia
obserwowanym i kontrolowanym przez personel strażników świętego ładu.

Biblioteka jest jak labirynt
W bibliotece bardzo trudno znaleźć to, czego się szuka. Oznaczenia regałów są nieczytelne albo/i
nieintuicyjne, a personel nie wykazuje chęci pomocy osobom, które są w bibliotece po raz
pierwszy. Biblioteka to obcy świat, w którym dobrze czują się jedynie jej stali bywalcy i pracownicy.
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Wizyta w bibliotece potencjalnie łączy się ze wstydem wynikającym z braku kompetencji
właściwych wtajemniczonym.

Biblioteka jest jak archiwum
Biblioteka to przede wszystkim magazyn starych, pokrytych kurzem książek, których sposób
przechowywania świadczy o tym, że dziś nikomu do niczego nie są potrzebne. Wrażenie to
potęguje niedoinwestowanie bibliotek – skoro na biblioteki nie ma pieniędzy, to znaczy, że są
niepotrzebne. W bibliotece-archiwum nic się nie dzieje i nic nie zmienia. Obecność w tej
przestrzeni łączy się z poczuciem duszności. Biblioteka jest miejscem przypominającym, jak świat
wyglądał kiedyś – jest jak skansen PRL.

Biblioteka jest azylem
Mikrokosmos biblioteki jest odwróceniem świata znajdującego się poza jej murami. Podczas gdy
na zewnątrz panuje wszechobecny zgiełk i chaos, biblioteka oferuje spokój, ciszę i przewidywalny
porządek. Jest miejscem bezpiecznym, takim, w którym można się schronić. Niewielka liczba
odwiedzających ludzi sprzyja poczuciu komfortu. Biblioteka umożliwia użytkownikowi skupienie się
na jego własnych potrzebach, przez to pozwala być sobą. Jest miejscem, w którym można
zapomnieć o problemach związanych z codziennym życiem. Poczuciu intymnej relacji samego ze
sobą sprzyja ciepłe oświetlenie i nienatrętny personel. Z tego punktu widzenia w bibliotece
powinny być przestrzenie, które użytkownicy adaptowaliby na potrzeby swoich samotni. Sprzyjają
temu dywany na podłogach i siedziska, które można przestawiać.

Wyobrażenia o użytkownikach bibliotek
W opinii badanych korzystanie z bibliotek nie jest praktyką oczywistą ani też równomiernie
rozproszoną w całej populacji. Wyobrażenie o osobach odwiedzających biblioteki zakłada, że są to
przede wszystkim uczniowie i studenci, matki z dziećmi, ludzie ponadprzeciętnie zainteresowani
czytaniem oraz tacy, którzy mają dużo wolnego czasu. Generalnie korzystanie z bibliotek jest
postrzegane jako związane z obowiązkiem edukacyjnym (wobec siebie lub wobec własnych dzieci)
i/albo jest warunkowane posiadaniem deficytowego dobra, jakim jest wolny czas. Osobom takim
przypisuje się cechy pozytywne, ale zarazem takie, które nie budzą żywych emocji – spokój,
ogładę, miłe usposobienie.

30

Bariery w korzystaniu z bibliotek
Badani, którzy nie korzystają z bibliotek, wyjaśniają ten fakt, wskazując na następujące przyczyny:
brak potrzeby czytania książek, zakończony obowiązek szkolny, inne źródła książek (zakupy,
wypożyczenia od znajomych lub rodziny) oraz to, że biblioteki są miejscami mało atrakcyjnymi, a
personel tam zatrudniony nie zachęca do wizyt w tych instytucjach.

Biorąc pod uwagę wypowiedzi wszystkich badanych, można powiedzieć, że w sposobie
funkcjonowania samych bibliotek najistotniejszymi barierami są:

1. infrastruktura i proksemika,
2. sposób uporządkowania zbiorów,
3. słaba komunikacja z czytelnikiem,
4. niewystarczające zbiory,
5. niewłaściwa organizacja pracy,
6. niewystarczające wyposażenie informatyczne,
7. postawa personelu.

Ad 1. Infrastruktura i proksemika
Generalnie biblioteki, zwłaszcza te znajdujące się w lokalach o niewielkiej powierzchni,
postrzegane są jako ciasne, a wrażenie to potęguje sposób aranżacji przestrzeni, np. sposób
ustawienia regałów, który w praktyce bardzo utrudnia dostęp do książek. Mała przestrzeń
biblioteki bywa – w ocenie badanych – źle zagospodarowana. W bibliotece jest niewygodnie,
brakuje tam miejsc do pracy, a te, które są, nie oferują komfortowych warunków.
ostęp do biblioteki bywa bardzo trudny zarówno w sensie fizycznym, jak i psychologicznym.
Niektóre placówki usytuowane są na piętrze, w trudno dostępnych lokalach, a do niektórych
wejście zabezpieczone jest domofonem. Dostosowanie wejścia do biblioteki do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo w wielu przypadkach nie usuwa faktycznych barier w dostępie do
zbiorów, ponieważ po dostaniu się do wnętrza biblioteki, napotyka się bariery przeszkody w
postaci schodów, ciasno ustawionych mebli itd.
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Zarówno wnętrze biblioteki, jak i wejście do niej potwierdza stereotyp biblioteki jako miejsca mało
atrakcyjnego, niedoinwestowanego i niezainteresowanego tym, żeby być atrakcyjne.
W bibliotekach brakuje dostępu miejsca, gdzie można się napić i spożyć drobny posiłek. Zazwyczaj
czytelnicy nie mają też prawa korzystać z toalety, która jest zamykana na kliucz i służy wyłącznie
personelowi.
W bibliotece brakuje naturalnego światła, a istniejące okna bywają niepotrzebnie zasłonięte.
Obecność zieleni w bibliotece zazwyczaj nie podnosi komfortu jej użytkowania, ponieważ jest ona
rozmieszczona w sposób nieprzemyślany.

Ad 2. Sposób uporządkowania zbiorów
Zbiory uporządkowane są w sposób nieintuicyjny. Jako przykład badani wskazywali w tym
kontekście przede wszystkim ułożenie literatury pięknej w podziale narodowym, tymczasem – jak
podkreślane – informacja o pochodzeniu autora jest dla czytelnika trzeciorzędna. Idąc do
biblioteki, trzeba nauczyć się właściwego jej sposobu porządkowania zbiorów – odmiennego niż
ten, z którym ma się do czynienia np. w empiku.

użo bardziej wygodne z punktu widzenia

czytelnika byłoby uporządkowanie literatury pięknej rodzajami i gatunkami, a literatury
niebeletrystycznej – tematami. Ponadto zbiory są źle oznaczone, wszystkie regały powinny być
wyposażone w czytelne informacje o tym, jakie książki na nich się znajdują.

Ad 3. Słaba komunikacja z czytelnikiem
Biblioteki w przestrzeni miasta są niewidoczne. Ich oznaczenia (czerwone tablice) są nieprzyjazne i
nie zachęcają do wejścia. Biblioteki słabo informują o wydarzeniach, które się w ich odbywają.
Tablice informacyjne są nieczytelnie zagospodarowane. W tej dziedzinie w zbyt nikłym stopniu
wykorzystywany jest potencjał internetu.

Ad 4. Zbiory
Na najatrakcyjniejsze książki trzeba długo czekać. Zbiory biblioteki nie zawsze są w stanie
zachęcającym do korzystania z nich.
32

Ad 5. Organizacja pracy
Badani zgodnie podkreślali, że godziny pracy biblioteki są za krótkie i/albo nie odpowiadają
rytmowi życia mieszkańców Warszawy. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla osób pracujących,
uczniów i studentów. Po pracy lub po lekcjach czy zajęciach na uczelni trzeba bardzo się spieszyć,
żeby załatwić swoje sprawy w bibliotece. Sytuacja ta nie sprzyja swobodnemu korzystaniu z
zasobów tej instytucji.

Ad 6. Wyposażenie informatyczne
Osoby uczące się i studiujące wskazywały na to, że formalnie wyposażone w komputery biblioteki,
faktycznie nie stwarzają dogodnych warunków do pracy z wykorzystaniem ich zaplecza
informatycznego. Komputery znajdujące się na wyposażeniu bibliotek są stare i nie posiadają
specjalistycznego oprogramowania, które mogłoby być wykorzystane w nauce i pracy. Łącze
internetowe nie umożliwia swobodnego korzystania z zasobów internetu. Wskazywano, że dzisiaj
sam komputer nie jest rzadkim dobrem i że w bibliotekach brakuje wi-fi o parametrach
pozwalających na nieskrępowaną pracę bądź zabawę wielu użytkowników jednocześnie.

Ad 7. Personel
Zarówno użytkownikom, jak i osobom niekorzystającym z bibliotek, zdarzyły się negatywne
doświadczenia w kontaktach z personelem: nieuprzejme zachowanie, brak elastyczności w
traktowaniu regulaminu, lekceważący stosunek do gustów czytelniczych użytkownika, brak
zaangażowania w pracę (np. niezwracanie uwagi na czytelnika czy odsyłanie do półki czytelnika,
który prosi o pomoc w odnalezieniu książki , brak profesjonalizmu (np. nieznajomość pisowni
nazwiska powszechnie znanego autora), w przypadku nieznalezienia poszukiwanej przez czytelnika
pozycji podważanie jego potrzeby

czy to na pewno panu potrzebne?” zamiast udzielenia

rzeczowej odpowiedzi. Jedna z osób biorących udział w badaniu opowiedziała historię, która
oddaje skrajnie negatywne doświadczenia w kontaktach z personelem biblioteki publicznej:
Chciałam wypożyczyć

dłości Sartre’a. Pani nie wiedziała, jak się pisze to nazwisko. Co już wydało

mi się dosyć dziwne … A w dodatku była nieprzyjemna. … ta pani zachowywała się tak, jakby mi
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wyświadczała wielką łaskę, że sprawdza to w katalogu. I potem, co mnie najbardziej zdziwiło, to
powiedziała, że mają książkę, o którą mi chodzi. Ale że ona pokaże mi gdzie ona jest i muszę sobie
ją sama wziąć. Bo ona ma pomalowane paznokcie i czeka aż jej wyschną … . Zastanawiam się…
Czy nie warto… Czy są organizowane szkolenia z obsługi petenta, klienta, czytelnika?”
użytkowniczka, studentka, kierunki humanistyczne)

Biblioteka marzeń
Osoby biorące udział w badaniu przedstawiły szereg postulatów, które powinna spełnić idealna
biblioteka publiczna. Wypowiedzi te nie układają się w jeden model, ponieważ – jak wiemy także z
innych badań – oczekiwania wobec bibliotek formułowane przez osoby należące do różnych grup
społecznych nie są identyczne.
Seniorzy chcieliby, żeby ich biblioteka była przyjaznym miejsce, do którego można przyjść i
pogawędzić z bibliotekarkami. Biblioteka ma być przede wszystkim wypożyczalnią książek, a więc
powinno być w niej dużo nowości wydawniczych. Seniorzy są też zainteresowani organizowanymi
dla nich zajęciami, które poza wymiarem merytorycznym byłyby okazją do kontaktów
towarzyskich.
Podopieczni MOPS oczekują, że biblioteka będzie miejscem przede wszystkim bezpiecznym, trochę
podobnym do idealnego domu, w którym zawsze znajduje się ktoś, do kogo można zwrócić się o
pomoc i kto gotów jest poświęcić swój czas. Zbiory takiej biblioteki powinny być zróżnicowane i nie
ograniczać się wyłącznie do książek. Biblioteka powinna być również instytucją podobną do domu
kultury, taką, w której można uczestniczyć w spotkaniu z ciekawymi ludźmi.
Matki chcą, żeby biblioteka była bezpiecznym, niekomercyjnym miejscem, w którym znajdą ofertę
zarówno dla swojego dziecka zajęcia i książki , jak i dla siebie książki . Biblioteka powinna być
wyposażona w sklepik, w którym można będzie nabyć coś do jedzenie i picia.
Uczniowie liceum postulują, żeby w bibliotece były dwie niekolidujące ze sobą strefy – jedna do
nauki, druga do swobodnego zachowania. Strefa służąca nauce powinna oferować warunki
umożliwiające skupienie. Personel biblioteki powinien być gotowy do pomocy merytorycznej.
Godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwiać korzystanie z niej po lekcjach i przed lekcjami.
Studenci kierunków humanistycznych i ścisłych oczekują od biblioteki warunków do nauki i pracy.
Ich wyobrażenie o bibliotece marzeń zakłada, że biblioteki publiczne będą pełniły część funkcji
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bibliotek naukowych. Biblioteka powinna być otwarta co najmniej do godz. 21:00. Jej zasoby
powinny być podporządkowane edukacyjnym funkcjom tego miejsca – ważne są nie książki
literackie, a publikacje naukowe, słowniki i kompendia, bazy czasopism naukowych. W miejsce
regałów z niepotrzebną beletrystyką należy zorganizować wiele stanowisk do pracy
umożliwiających korzystanie z własnego komputera podłączonego do wydajnego łącza wi-fi. Tak
jak licealiści studenci postulują wyróżnienie w bibliotece dwóch stref – do pracy i do relaksu.
Wyobrażenia badanych o bibliotekach publicznych podporządkowane są idei pożyteczności.
Jakkolwiek pożytek, jaki można czerpać z bibliotek jest wielorako definiowany, nie są to miejsca,
które powinny służyć wyłącznie rozrywce. Najczęściej biblioteki postrzegane są jako miejsca, gdzie
w taki czy inny sposób zdobywa się wiedzę. Inną wiedzę w inny sposób zdobywają dzieci w wieku
przedszkolnym, inną studenci.
Generalnie badani zgadzają się, że biblioteka publiczna powinna swoim użytkownikom oferować
przestrzeń oddzieloną od wielkomiejskiego zgiełku, taką, w której można się skupić albo chociaż
wyciszyć. Przestrzeń ciszy nie wyklucza przestrzeni głośnej rozmowy czy zabawy. Wydzielenie w
bibliotece przestrzeni głośnych postulują zwłaszcza uczniowie i studenci. Szczególny rodzaj
przestrzeni zabawy jest atrakcyjny dla matek zainteresowanych organizacją zajęć dla
przedszkolaków.
Idealna biblioteka powinna mieć tak zorganizowaną przestrzeń, żeby było tam miejsce dla matek z
dziećmi, liczne stanowiska do nauki dla studentów i uczniów, miejsce dla amatorów gier
planszowych i gier wideo, miejsce umożliwiające spotkania np. dyskusyjnych klubów książki, punkt
ze skanerem, kserokopiarką i drukarką, w tym drukarką 3D, miejsce, gdzie można spożyć drobny
posiłek.
Atrakcyjność biblioteki to przede wszystkim atrakcyjność dostępnych w niej zbiorów. Jedni
oczekują, że biblioteka marzeń będzie przede wszystkim sprawnie działającą wypożyczalnią
najbardziej atrakcyjnych nowości wydawniczych, inni zaś tego, że będą w niej publikacje pomocne
w nauce i pracy.
Organizowanie przez biblioteki publiczne imprez kulturalnych spotkań z ciekawymi ludźmi,
odczytów itp.) cieszy się zainteresowaniem tych badanych, którzy nie narzekają na brak czasu
wolnego, a wręcz przeciwnie – mają go w nadmiarze i chcieliby go pożytecznie spędzić. Dotyczy to
niepracujących seniorów i podopiecznych MOPS. Wydarzeniami adresowanymi do dzieci
interesują się biorące udział w badaniu matki. W warunkach wielkomiejskich biblioteka nie jest
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instytucją oferującą atrakcyjne imprezy kulturalne, w których chętnie wezmą udział uczniowie czy
studenci.
Idealna biblioteka powinna wychodzić naprzeciw elementarnym potrzebom fizjologicznym swoich
użytkowników. Postulat dostępnych użytkownikom toalet był formułowany przez badanych
należących do wszystkich grup badanych, szczególnie silnie przez matki przedszkolaków i przez
seniorów. Ci ostatni podkreślali, że w bibliotekach – tak jak w innych instytucjach publicznych –
powinny znajdować się dystrybutory wody pitnej.

Społeczny zasięg książki (badanie Biblioteki Narodowej)
Jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu warszawskich bibliotek publicznych są badania
społecznego zasięgu książki od ćwierćwiecza systematycznie prowadzone przez Bibliotekę
Narodową metodą CAPI na ogólnopolskiej, losowej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15
lat lub więcej. Badania te dostarczają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących miejsca czytelnictwa
w życiu współczesnych Polaków, nie są to badania skoncentrowane na bibliotekach, a czytanie
książki nie jest tożsame z wypożyczeniem jej z biblioteki lub zapoznaniem się z nią na miejscu.
Biblioteki są tu jednym ze źródeł, z których badani mogą czerpać czytane książki i/albo inspirację
do ich wyboru.
Badanie to jest reprezentatywne na poziomie ogólnopolskim pod względem płci, struktury
wieku oraz miejsca zamieszkania. Deklaracje dotyczące korzystania z bibliotek publicznych złożone
przez respondentów mieszkających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dla porównania
można zestawić z analogicznymi deklaracjami mieszkańców Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz
Łodzi. To ostatnie miasto ze względu na usytuowanie na terenie województwa mazowieckiego
stanowi dla Warszawy najbliższy punkt odniesienia.
Korzystanie z bibliotek publicznych opisują dwie zmienne. Pierwsza – węższa (wykres 1),
dotyczy wypożyczania z biblioteki książek, druga – szersza (wykres 2), osobistych odwiedzin w
bibliotece publicznej lub skorzystania z niej na miejscu w ciągu roku poprzedzającego badanie
można odwiedzać bibliotekę lub z niej korzystać w innym celu niż wypożyczenia książek do domu).
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Wykres 1 Deklaracje wypożyczania książek z bibliotek publicznych w 2015 r. w wybranych miastach (w proc.)

Biblioteki publiczne - wypożyczanie książek
(w ciągu roku w proc.)
40.

30.2
30.
25.
21.7
20.

18.8

21.3
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8.7
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6.2
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0.

0.
Wrocław n=48

Kraków n=63

Warszawa
n=138

Łódź n=60

Poznań n=48

wypożyczył przynajmiej 1 książkę
wypożyczył co najmniej kilka książek

Źródło: TNS Polska dla BN 2015

37

Ogółem N=357

Wykres 2 Deklaracje dotyczące osobistych odwiedzin lub korzystania na miejscu z bibliotek publicznych w wybranych miastach w
2015 r. (w proc.)

Osobista wizyta w bibliotece publicznej
(w ciągu roku)
30.0%
0.2698

22.5%

0.2083
0.1812

0.176

0.167
15.0%

7.5%
0.0208
0.0%
Wrocław n=48

Kraków n=63

Łódź n=60

Warszawa
n=138

Poznań n=48

Ogółem N=357

Źródło: TNS Polska dla BN 2015

Wykresy 1 i 2 pokazują, że wskaźniki wypożyczeni książek i osobistych odwiedzin biblioteki
w przypadku Warszawy są raczej przeciętne, jeśli za punkt odniesienia wziąć inne duże polskie
miasta. Wskaźniki te są niższe niż w Krakowie i Wrocławiu, lecz wyższe niż w Łodzi i Poznaniu.
Wyniki te nie zaskakują negatywnie w kontekście bardzo niskich odsetków respondentów, którzy
deklarują czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie,
czytanie papierowej prasy oraz wiadomości i prasy w internecie. Wskaźniki obrazujące te różne
aspekty postaw lekturowych są wyższe w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi, a niższe tylko w Poznaniu
(wykres 3).
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Wykres 3 Deklaracje czytania książek prasy papierowej oraz wiadomości i prasy w internecie w ciągu ostatniego roku w 2015 r. w
wybranych miastach (w proc.)
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Deklaracje czytelnicze (w ciągu minionego roku w
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Źródło: TNS Polska dla BN 2015

Warszawa i Poznań odznaczają się bardzo wysokim odsetkiem osób, które nie korzystają z
bibliotek i zarazem przyznają się do tego, że nigdy z nich nie korzystały. W Warszawie odsetek ten
wyniósł aż 33%, a w Krakowie tylko 2% (wykres 4). Prawdopodobnie częściowo jest to wynikiem
stosunkowo dużego odsetka słabo wykształconych osób trudniących się wykonywaniem prostych
prac fizycznych.
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Wykres 4 Deklaracje osób niekorzystających w minionym roku z biblioteki publicznej dotyczące wcześniejszego z niej korzystania w
wybranych miastach w 2015 r. (w proc.)

Odpływ użytkowników bibliotek - deklaracje osób
nie korzystających w ciągu minionego roku z
biblioteki publicznej w proc.
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*Pominięto odpowiedzi tak ale było to dawno temu
Źródło: TNS Polska dla BN 2015

Miernikiem miejsca biblioteki w świadomości społecznej może być wiedza o tym, gdzie w
pobliżu aktualnego miejsca zamieszkania znajduje się biblioteka. Biorąc pod uwagę właściwą
Warszawie znaczną migrację osiedleńczą oraz mobilność przestrzenną, 66,7% mieszkańców
Warszawy, którzy znają lokalizację pobliskiej biblioteki publicznej (wykres 5), jest dobrym
wynikiem wyższy jest tylko w Krakowie – 74,6%). Równie optymistycznym wskazaniem jest
najniższy wśród analizowanych miast odpływ użytkowników bibliotek (tylko 6,2% spośród osób,
które w 2015 nie odwiedziło biblioteki publicznej twierdzi, że ostatnio przestały z niej korzystać”
(wykres 4).
Wynika z tego, że stali użytkownicy bibliotek warszawskich są z nimi stosunkowo silnie
związani, z drugiej strony wielu mieszkańców Warszawy nie korzysta z bibliotek pomimo
relatywnie dobrej wiedzy, jak do nich dotrzeć. Można domniemywać, że w przekonaniu tej drugiej
grupy warszawskie biblioteki publiczne nie mają oferty odpowiadającej jej potrzebom.
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Wykres 5 Odsetki odpowiedzi twierdzących na pytanie: "Czy wie Pan/Pani, gdzie w okolicy Pana/Pani miejsca zamieszkania znajduje
się biblioteka publiczna?" w wybranych miastach w 2015 r. (w proc.)
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Źródło: TNS Polska dla BN 2015

Potoczne definicje książki (badanie fokusowe Biblioteki Narodowej)
Badanie zostało zrealizowane metodą zogniskowanych wywiadów grupowych w dziesięciu
grupach liczących od sześciu do siedmiu osób każda. Grupy te różniły się płcią, wiekiem,
wyksztalceniem, zawodem, sytuacją rodzinną i typem uczestnictwa w kulturze. Większość grup
badawczych składała się z osób mieszkających w Warszawie. Badanie to miało dostarczyć
przesłanek do sformułowania pogłębionych odpowiedzi na pytania, które w ilościowy sposób są
podejmowane w badanach czytelnictwa metodą CAPI. Uwaga badaczy skupiała się na
rekonstrukcji potocznych sposobów postrzegania książki, a punktem wyjścia do tak
sformułowanego celu poznawczego była hipoteza, że wskutek przemian technologii utrwalania
tekstu, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad, pojęcie książki stało się nieostre i przez to
nieoczywiste.
Część pytań zadanych uczestnikom badania dotyczyła m.in. rzeczywistych i postulowanych
sposobów pozyskiwania książek, w tym poprzez biblioteki. Badani zostali poproszeni m.in. o to,
żeby zastanowili się, jaka będzie biblioteka w przyszłości i jaką rolę będą w niej pełnić
bibliotekarze. Odpowiedzi badanych można podzielić na dwa typy. Z jednej strony formułowali oni
wizję biblioteki jako w pełni zautomatyzowanego magazynu książek, z czasem głównie cyfrowych,
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obsługiwanego przez odpowiednio zaprogramowane maszyny. W tej wizji bibliotekarz nie jest
czytelnikowi potrzebny – nie oczekuje się od niego pomocy merytorycznej, a jego praca fizyczna
może być z powodzeniem delegowana na roboty. Z drugiej strony badani wyobrażali sobie przyszłe
biblioteki jako instytucje archiwalno-muzealne, w których będą przechowywane stare książki.
Futurystyczne wizje budowane przez uczestników badania były okazją do wypowiedzi na
temat niedogodności związanych z korzystaniem z bibliotek w obecnej ich formie. Aby zdobyć
potrzebną książkę, a następnie ją zwrócić, trzeba udać się do biblioteki, uwzględniając godziny jej
otwarcia, co w kontekście codziennych zajęć może się okazać nie tak łatwe jak by się to mogło
zdawać na pierwszy rzut oka. Do opisania tych trudności badani chętnie używali języka
ekonomicznego – mówili o koszcie czasu, który trzeba ponieść, co jest tym istotniejsze, że właśnie
czas był przez nich ukazywany jako jedno z podstawowych, a zarazem deficytowych dóbr, którymi
dysponują. W tej sytuacji badani doceniali gęstą sieć warszawskich bibliotek publicznych, ponieważ
położenie placówki bibliotecznej stosunkowo blisko ich miejsca zamieszkania lub pracy zmniejsza
tak pojęte koszty dotarcia do książki.
Zalety wynikające z gęstej sieci były jednak przez badanych definiowane jako wypadkowe
istotnych wad funkcjonowania bibliotek jako instytucji generujących wysokie koszty pozyskania
potrzebnych książek, co wiąże się przede wszystkim z godzinami otwarcia. Badani postulowali
automatyzację procesu wypożyczania i zwracania książek, wskazując takie rozwiązania jak
wrzutnie nocne. W wypowiedziach osób biorących udział w badaniu pojawił się również postulat
wypożyczania i zwracania książek przez urządzenia działające w sposób analogiczny do
paczkomatów albo wręcz przez same paczkomaty. Możliwość odebrania i zwrotu książki o
dowolnej porze dnia lub nocy w miejscu znajdujący się na trasie, którą codziennie pokonuje się z
domu do szkoły lub pracy, byłaby wielkim ułatwieniem. Co ciekawe nawet seniorzy formułowali
pogląd, że do wypożyczania książek i do doradzania ich tytułów bibliotekarz nie jest niezbędny i że
mógłby on zostać zastąpiony przez automaty. W świetle wypowiedzi badanych można
sformułować uogólnienie, że biblioteka publiczna traktowana jako wypożyczalnia książek jest jak
poczta, tzn. można sobie wyobrazić mniej kłopotliwe sposoby zaspokojenia potrzeb.
Uczniowie, a zwłaszcza studenci, a więc osoby, które na co dzień zdobywają wiedzę,
korzystając

z

bibliotek

dysponujących

odpowiednimi

zasobami,

podkreślali

potrzebę

dysponowania przestrzenią, do której można przyjść z nastawieniem na naukę i pracę. Jako
przykłady miejsc spełniających ich oczekiwania wymieniali Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie,
Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej. Użytkownicy tych
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instytucji byli bardzo z nich zadowoleni i nie byli w stanie wskazać istotnych zmian, jakie
należałoby tam wprowadzić.
Podsumowując – osoby biorące udział w badaniu sformułowały postulaty skupione wokół
dwóch funkcji biblioteki: wypożyczalni książek oraz miejsca nauki i pracy. W pierwszym przypadku
należałoby zautomatyzować proces wypożyczania i zwracania książek (model jednego magazynu
centralnego i gęstej sieci paczkomatów). W drugim przypadku ważne jest powiększenie
powierzchni dostępnych w Warszawie przestrzeni sprzyjających efektywnej nauce i pracy.
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Cz. III Rekomendacje

Rekomendacje – podsumowanie
1. Jeden wspólny zintegrowany system informatyczny zarządzający wszystkimi zasobami
biblioteki umożliwiający zintegrowanie usług bibliotecznych (np. informacji o zasobach) z
aplikacjami na urządzenie mobilne (ze względów strategicznych zmiany należy rozpocząć od
tego etapu; bez tego reforma bibliotek nie będzie możliwa ;
2. Jeden katalog wszystkich zasobów;
3. Warszawska Karta Miejska jako karta czytelnika honorowana przez wszystkie placówki
biblioteczne;
4. Centralne biblioteki dzielnicowe spełniające standardy powierzchni i zasobów, położone w
dobrze skomunikowanych miejscach;
5. W przypadku placówek o małej powierzchni – jako etap w drodze do zastąpienia ich
nowymi – należy jasno określić, jakie funkcje poszczególne z nich mają pełnić, ponieważ
sytuacja infrastrukturalna uniemożliwia zaspokajanie przez jedną placówkę wszystkich
potrzeb użytkowników jednocześnie. W każdej dzielnicy powinny być biblioteki, które:
a. są miejscem nauki i pracy (w szczególności dzieci i młodzieży ;
b. są wypożyczalniami książek;
c. są miejscem dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym;
d. są miejscem umożliwiającym spotkanie dyskusyjnego klubu książki czy lokalnej
wspólnoty debatującej o sprawach dzielnicy czy osiedla;
e. są miejscem gry i zabawy nowoczesnymi technologiami.
Funkcje poszczególnych bibliotek w każdej dzielnicy powinny zostać starannie
przemyślane ze względu na specyfikę potrzeb mieszkańców. Przykładowo – wybrane
biblioteki położone w pobliżu akademików powinny sprofilować swoją ofertę raczej
jako miejsca do nauki i pracy niż jako wypożyczalnie powieści.
6. Powierzchnia nowych bibliotek nie powinna być mniejsza niż łączna powierzchnia
likwidowanych placówek w obrębie danej dzielnicy;
7. Powołanie stanowiska pełnomocnika m.st. Warszawy ds. reformy bibliotek publicznych.
8. Powierzenie Bibliotece Wojewódzkiej funkcji centralnej biblioteki miasta, która będzie
nadzorowała pracę sieci.
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9. W polityce zakupowej w obrębie poszczególnych dzielnic zasoby poszczególnych bibliotek
powinny być traktowane nie osobno, lecz jako jeden wspólny zasób. Zasoby powinny być
uzupełniane i brakowane z uwzględnieniem tego, co fizycznie znajduje się we wszystkich
bibliotekach danej dzielnicy.
10. Uwolnienie potencjału personelu poprzez zautomatyzowanie czynności związanych z
wypożyczaniem i zwrotem książek (np. wrzutnie nocne) i skupienie uwagi na pracy z
użytkownikiem;
11. Uwolnienie przestrzeni małych wypożyczalni książek przez nowe formy obecności książek w
miejscach skupiających dużo ludzi (system paczkomatów, rozwiązania podobne do systemu
Paczka w Ruchu itd.);
12. Możliwość wypożyczania na zewnątrz e-booków;
13. Szybkie wi-fi umożliwiające sprawne korzystanie z multimedialnych zasobów internetu;
14. Rzeczywista dostępność zasobów bibliotek dla osób niepełnosprawnych;
15. Czytelne, jednolite, przyjazne oznaczenie placówek w przestrzeni miasta;
16. Skuteczny system informowania mieszkańców o usługach i zasobach bibliotek.

Wnioski płynące z badań ilościowych i jakościowych, jak również doświadczenia pochodzące z
bibliotek publicznych w innych krajach, a także tendencje, które kształtują rozwój tych placówek w
Europie pozwalają na sformułowanie szeregu rekomendacji dotyczących rozwoju sieci bibliotek
publicznych w Warszawie. Rekomendacje te dotyczą różnych sfer działania biblioteki, mają różny
ciężar, różnią się, jeżeli chodzi o możliwość implementacji - dzielą się na działania, które można
przeprowadzić stosunkowo niewielkim nakładem sił, oraz te, które wymagają głębszych,
strukturalnych reform; różnią się też w szczegółach: dotyczą np. różnych grup użytkowników
bibliotek. W rekomendacjach tych chcieliśmy zawrzeć możliwie najwięcej dobrych praktyk i
rozwiązań dotyczących możliwie najszerszego spektrum bibliotecznej rzeczywistości. Część z tych
rekomendacji znajduje już odzwierciedlenie w rzeczywistości bibliotek warszawskich i jest
zaczerpnięta z ich praktyki – przywołujemy je w przekonaniu, że to, co ma często charakter lokalny
i rozproszony, powinno być wspierane i promowane jako dobra praktyka oraz wprowadzane w
życie w szerszym wymiarze w jak największej liczbie bibliotek.
Chcielibyśmy też bardzo mocno podkreślić, że na skuteczność tych rekomendacji złoży się szereg
czynników, które nie zawsze możemy precyzyjnie określić w punkcie wyjścia i które nie leżą
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jedynie w gestii samych bibliotek. Sformułowane w poprzednich częściach uwagi dotyczące
specyfiki Warszawy i jej mieszkańców sygnalizują, że bariery w korzystaniu ze stołecznych bibliotek
są nie tylko pochodną zaniedbań czy niewystarczającej oferty w bibliotekach, ale też specyficznych
potrzeb, zainteresowań i stylów życia warszawiaków. Zarazem, jesteśmy przekonani, że biblioteki
publiczne mogą odegrać kluczową rolę w reagowaniu na niektóre z obserwowanych zjawisk
wpływających w sposób negatywny na jakość życia (jednostek i społeczeństwa , takich jak: niski
stopień zaangażowania i aktywności obywatelskiej czy niski stopień szeroko zdefiniowanych
kompetencji piśmiennych. ziałania takie mają jednak charakter długofalowy a ich efekty będzie
można ocenić dopiero z dłuższej perspektywy czasowej.

Rekomendacja dotyczącą przyszłości projektu rozwoju bibliotek publicznych w
Warszawie
✓ Zwiększenie zaangażowania w prace nad projektem samych bibliotekarzy;

stworzenie stałego zespołu ekspertów wyłonionego spośród pracownic i
pracowników bibliotek publicznych; stworzenie platformy dialogu i konsultacji z
bibliotekarzami i bibliotekarkami; stworzenie takich warunków, w których proces
reformowania bibliotek publicznych w Warszawie przebiegałby w atmosferze
współpracy i transparentności, a nie konfliktu i antagonizmów między różnymi
interesariuszami. W przyszłości taki zespół mógłby opiniować projekty zmian w
sposobie funkcjonowania scentralizowanej sieci warszawskich bibliotek publicznych.
✓ Utworzenie stanowiska pełnomocnika władz miasta ds. bibliotek publicznych,

którego zadaniem byłaby koordynacja działań związanych z reformą sieci
warszawskich bibliotek publicznych. Ze stanowiskiem tym powinna wiązać się wiedza
nie tylko o wielorakich aspektach funkcjonowania warszawskich bibliotek
publicznych, ale także o charakterze współczesnego czytelnictwa i szerzej pojętego
uczestnictwa w kulturze. Pełnomocnik ds. bibliotek powinien także pełnić rolę
mediatora w relacjach między mieszkańcami miasta, bibliotekami i władzami miasta.
Pozwoli to uprościć komunikację i uniknąć części nieporozumień związanych z
trudnym procesem wprowadzania reformy bibliotek w życie.
✓ Zwiększenie

zaangażowania

przedstawicieli

władz

poszczególnych

dzielnic.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w tych dzielnicach, których władzę
rozumieją znaczenie instytucji bibliotecznych i są otwarte na współpracę z nimi,
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działalność bibliotek publicznych rozwija się i stanowić może wzór dla innych dzielnic.
Rekomendujemy promowanie takich przykładów współpracy jako dobrej praktyki, a
w przyszłości wprowadzenie takich rozwiązań, które nakładałyby na władze
wszystkich dzielnic obowiązek większego wsparcia dla bibliotek publicznych.
✓ Stworzenie

zespołu lobbującego na rzecz bibliotek publicznych; potrzeba

wytworzenia w strukturach władz miasta i dzielnic zainteresowania problematyką
bibliotek; ukazania tych instytucji jako kluczowych dla stworzenia w mieście
optymalnych warunków dla wspierania mieszkańców miasta w obszarze dostępu do
informacji i wiedzy; wzmacniania ich kompetencji piśmiennych, wspierania
obywatelskich aktywności; potrzeba wypracowania szerokiego poparcia dla
zwiększania nakładów na biblioteki publiczne; wytworzenia szerokiego przekonania o
wysokim prestiżu zawodu bibliotekarzy.

Rekomendacje dotyczące finansowania bibliotek publicznych
Według badań Cross-European survey to measure users’ perceptions of the benefits of ICT in public
libraries z roku 2013 Polska należy do krajów o najniższych wydatkach na biblioteki publiczne per
capita27 - znalazła się w grupie państw, w których nie przekraczają one 10 euro. Tymczasem,
autorzy badania wskazują na pozytywną zależność między wysokością nakładów na te instytucje a
stopniem ich wykorzystania przez społeczeństwo: kraje z najwyższymi wydatkami odnotowują
najwyższy poziom korzystania z bibliotek”28. Z tego względu rekomendujemy:
✓

ążenie do zwiększenia nakładów finansowych na biblioteki publiczne poprzez
tworzenie

rozwiązań

zwiększających

nakłady

na

biblioteki

w

budżetach

poszczególnych dzielnicach; tworzenie programów grantowych adresowanych do
bibliotek, z których mogłyby one finansować dodatkowe działania, rozszerzające ich
ofertę programową (szczególnie z obszaru edukacji obywatelskiej)
✓ Stworzenie standardów dotyczących pracy w bibliotekach i wynagrodzeń, likwidacja

dużych nierówności w zarobkach między bibliotekami w różnych dzielnicach, co w
perspektywie tego, że mamy do czynienia z bibliotekami w obrębie tego samego
27

S. Quick et. al, Cross-European survey to measure users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries. Final
report
March
2013.
s.
13.
ostęp:
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20CrossEuropean%20Library%20Impact.pdf.
28

Tamże, s. 16.
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miasta, wydaje się zasadne; ze względu na szczególną odpowiedzialność społeczną i
rolę tego zawodu, a także na rozszerzający się zakres kompetencji, jakie powinni
posiadać bibliotekarze i bibliotekarki, rekomendujemy też, by wynagrodzenia te
zdecydowanie wzrastały i odpowiadały prestiżowi, jaki przyznajemy temu zawodowi.
Jako przykład rozwiązań formalnych przywołać można system berliński, w którym
wynagrodzenia bibliotekarzy zostały zestandaryzowane i wyrażone w postaci
ujednoliconej taryfy obowiązującej we wszystkich dzielnicach.

Rekomendacje dotyczące struktury sieci bibliotek publicznych w Warszawie
✓ Wprowadzenie

we wszystkich warszawskich bibliotekach publicznych wspólnego

zintegrowanego systemu informatycznego służącego zarządzaniu wszelkimi zasobami
biblioteki, który:
o umożliwi stworzenie jednej karty bibliotecznej pozwalającej każdemu mieszkańcowi

Warszawy korzystać ze wszystkich bibliotek na terenie miasta;
o umożliwi stworzenie dostępnego on-line centralnego katalogu wszystkich zbiorów

wszystkich warszawskich bibliotek publicznych;
o umożliwi zdobycie informacji, gdzie znajduje się poszukiwany przez użytkownika

konkretny zasób biblioteczny;
o umożliwi złożenie rewersu on-line za pomocą dowolnego urządzenia;
o ułatwi dyrektorom bibliotek racjonalne planowanie wydatków, ponieważ pozwoli

ustalić, jakie zasoby są w posiadaniu innych bibliotek na terenie miasta;
o umożliwi stworzenie centralnej bazy użytkowników warszawskich bibliotek

publicznych;
o umożliwi generowanie raportów dotyczących użytkowania zbiorów bibliotecznych;
o umożliwi automatyczne wskazanie użytkownikowi korzystającemu z urządzeń

mobilnych najkrótszej drogi do poszukiwanego zasobu bibliotecznego;
o umożliwi

stworzenie

narzędzia

automatycznie

generującego

komunikaty

skierowane do użytkowników, np. przypomnienia o konieczności zwrotu
przetrzymanej książki;
o pozwoli zracjonalizować wydatki na zakup zbiorów.

Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że nie wystarczy wspólny system
katalogowania zbiorów i że potrzeba rozwiązania informatycznego o znacznie szerszej
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palecie funkcji. W chwili obecnej rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym tym potrzebom
jest program Omnis stworzony w Bibliotece Narodowej.
Biorąc pod uwagę działania zmierzające do standaryzacji oprogramowania bibliotecznego
podejmowane na szczeblu państwowym, Omnis wydaje się propozycją optymalną.
✓ Stworzenie ujednoliconej identyfikacji wizualnej bibliotek, która przełożyłaby się na większą

ich widzialność i rozpoznawalność w przestrzeni miasta (np. projekt neonu symbolizującego
bibliotekę publiczną . Takimi wspólnymi oznaczeniami posługują się sieci miejskich bibliotek
m. in. w Amsterdamie, Berlinie i Pradze.
✓ Racjonalizacja sieci bibliotek. Warszawa jest jednym z miast o szczególnie gęstej sieci

bibliotek publicznych. Choć trend, by zamykać małe filie bądź konsolidować je w większych
ośrodkach bibliotecznych, rysuje się dość wyraźnie w wielu miastach, nasze rekomendacje
w tym zakresie są wstrzemięźliwe: użytkownicy cenią sobie bliskość osiedlowych filii,
stanowiłaby też ona zachętę dla osób dotychczas nie korzystających z bibliotek. Protesty,
które towarzyszą próbom zamykania niektórych punktów bibliotecznych wskazują, że
stanowią one dla swoich użytkowników ważne instytucje - wspominała o takim działaniu
jedna z respondentek. “tą bibliotekę mieli zlikwidować, ja tu złożyłam podpis i już tam bardzo
dużo osób się podpisywało. Jakoś uszło to i poszli mieszkańcy z osiedla do urzędu na Żeromskiego. I
tak żeśmy po prostu, no ja z moim podpisem, bo cieleśnie nie byłam tam, żeśmy uratowali tą
bibliotekę, bo tu już zakusy nie wiadomo jakie były”; użytkowniczka, podopieczna MOPS Biblioteka
Wrzeciono 48]29. Również w dyskusjach fachowców zdania są podzielone30. Rekomendujemy

więc wnikliwe rozpoznanie sytuacji lokalowej bibliotek w poszczególnych dzielnicach.
Zarazem nie chcielibyśmy, aby rekomendacja ta posłużyła za usprawiedliwienie dla władz
dzielnic do nie podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji lokalowej bibliotek
publicznych, które często radzić sobie muszą w bardzo niedogodnych warunkach.
Priorytetem powinno być zapewnianie bibliotekom możliwości funkcjonowania w dobrze
oznakowanych, dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, starszych, dla matek z
wózkami) i dobrze wyposażonych lokalach; ideałem byłoby, aby lokal taki dysponował
przestrzenią do spotkań i organizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych bądź

29

Tu i w dalszej partii tekstu cytaty pochodzą z badania potocznych wyobrażeń o bibliotekach przeprowadzonego
przez GfK Polonia na zlecenie M.st. Warszawy.
30

por. Dariusz Grygorowski, Megabiblioteki czy sieć małych placówek. Fałszywa alternatywa, w:P. Megabiblioteki.
Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, red. D. Pietrzkiewicz, E. B. Zybert, Warszawa 2015; Zbigniew
Gruszka, Monitoring w łódzkich bibliotekach publicznych. łos polemiczny, "Bibliotekarz" 2016, nr 5.
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społecznych. Problemem (charakterystycznym nie tylko dla Warszawy) jest niedostatek
przestrzeni pozostającej w gestii władz miasta bądź dzielnic, który wpływa na charakter
miejsc zajmowanych przez biblioteki. Rekomendujemy, aby biblioteki uznać za instytucje
kluczowe/sztandarowe w planach rozwoju dzielnic i poszukiwać dla nich lokalizacji w
nowych inwestycjach (np. przy planowaniu ośrodków sportowych) lub w ramach
partnerstwa prywatno-publicznego zobowiązanie inwestorów komercyjnych do tworzenia
w swoich obiektach przestrzeni dla bibliotek, spełniających określone normy). Jako przykład
inwestycji bibliotecznej stworzonej we współpracy z komercyjnymi inwestorem posłużyć
może biblioteka Ingeborg Drewitz w Berlinie, otworzona w budynku centrum handlowego
(jej stworzenie było warunkiem sprzedaży gruntu przez miasto) albo Biblioteka Manhattan
w Gdańsku.
✓ Rekomendujemy, żeby w obecnej sytuacji infrastrukturalnej porzucić myślenie o

bibliotekach publicznych jako takich, które muszą spełniać wszystkie postulowane funkcje –
wypożyczalni książek, czytelni, miejsca nauki i pracy, miejsca spotkań, przestrzeni animacji
kultury itd. Rozmiary pomieszczeń zajmowanych przez te placówki w przeważającej mierze
nie nadają się do pełnienia tych wszystkich funkcji jednocześnie. Zamiast tego – jako etap
pośredni – proponujemy rozważenie w obrębie każdej dzielnicy, jaką funkcję lub jakie
funkcje mogą pełnić istniejące placówki. Lepiej będzie jeśli poszczególne placówki
skoncentrują się na dobrym wypełnianiu jednej funkcji, np. bycia przestrzenią do nauki czy
wypożyczalnią literatury, niż kiedy będą starały się zrealizować wszystkie postulowane
zadania.
✓ Docelowo rekomendujemy, aby w każdej dzielnicy powstała jedna duża biblioteka, która

będzie spełniała następujące warunki: min. 500 m kw. powierzchni; min. 35 tys.
woluminów; szybkie łącze wi-fi umożliwiające efektywną jednoczesną pracę wszystkim
znajdującym się w gmachu użytkownikom; lokalizacja w miejscu dużego przepływu ludzi;
nowoczesna infrastruktura umożliwiająca pracę, naukę i zabawę z użyciem nie tylko
wszelkich form piśmienności (kodeksów drukowanych, e-booków, prasy, internetu itd.), ale
także innych szeroko rozumianych nowych technologii, w tym gier komputerowych, treści
audiowizualnych itd.; przestrzeń do nauki i pracy; przestrzeń dla dzieci; przestrzeń do
spotkań lokalnej społeczności; przestrzeń do gry i zabawy z nowymi technologiami;
niekolizyjne zaspokajanie potrzeb różnych grup użytkowników; atrakcyjny wystrój wnętrza;
akcent na przestrzeń półtrwałą.
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Impuls do takich inwestycji może dać Śródmieście, gdzie znajduje się szereg miejsc, które
można zaadaptować do takich celów, np. Hala Mirowska.

Rekomendacje dotyczące upowszechniania wiedzy o bibliotekach i ich ofercie
wśród mieszkańców Warszawy
Jednym z głównych rozpoznań płynących z naszych badań był stosunkowo niski (szczególnie w
zestawieniu z gęstością sieci bibliotecznej) stopień wiedzy dotyczącej bibliotek - na temat ich
położenia, zasobów, oferty kulturalno-edukacyjnej. Nie tylko mieszkańcy Warszawy nie znają
często swoich sąsiedzkich bibliotek, ale również ich użytkownicy nie zawsze mają wiedzę na temat
pełnej oferty instytucji, z których korzystają. Pierwszym krokiem do zwiększenia stopnia
korzystania z bibliotek publicznych powinien być wielowymiarowy, szeroko zakrojony program
informacyjno-promocyjny
✓ Rekomendujemy położenie jak największego nacisku na promowanie bibliotek w

poszczególnych dzielnicach; wypracowanie systemów informowania o nich w różnych
środowiskach szkoły, placówki służby zdrowia, dworce, domy seniora, ośrodki kultury,
kościoły, przestrzenie komercyjne); wypracowanie różnych kanałów docierania do
potencjalnych

odbiorców

z

informacjami;

być

może

stworzenie

dzielnicowych

przewodników po bibliotekach (za przykład może posłużyć informator po łódzkich
bibliotekach publicznych Biblioteka.

ięcej niż myślisz31. Rekomendacja ta skierowana jest

zarówno do bibliotek jak i do władz dzielnic, które w działaniach promocyjnych powinny je
wspierać.
✓ Rekomendujemy

przeprowadzenie większego, ogólnomiejskiego projektu promocji

bibliotek publicznych w Warszawie i kampanii zachęcającej do korzystania z ich zasobów i
oferty. Kampanię taką mógłby koordynować pełnomocnik miasta ds. bibliotek publicznych.
Mając na uwadze, że z bibliotekami budzą często stereotypowe, negatywne lub
jednowymiarowe

(biblioteka jedynie jako miejsce wypożyczania książek skojarzenia,

projekt ten powinien kłaść nacisk na zmianę tego myślenia, ukazując jak najszersze
spektrum działań i funkcji, które pełnić mogą - i pełnią - biblioteki publiczne w Warszawie i
zwrócić uwagę te, które mogą zachęcić do korzystania z nich osoby nie czytające - bądź nie
wypożyczające książek.

31

Por. Biblioteka.

ięcej niż myślisz dostęp: https://issuu.com/fundacja_fenomen/docs/biblioskan_1].
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✓ Z

badań wynika, że biblioteki warszawskie często pozostają niewidzialne dla

mieszkańców. “Strasznie schowana ta biblioteka, w życiu bym jej nie znalazł. I też taki mały
napis biblioteka. (oznakowania-przyp. aut.) powinny być widoczne. Bo nawet ktoś może iść
ulicą, nie ma co robić, ma 2 godziny wolnego czasu to jak zobaczy duży napis biblioteka,
nowoczesny to może wejść. Sam bym też wszedł”; Nieużytkownik,student, Biblioteka
Grójecka 68] Szereg bardzo różnych sposobów oznaczania bibliotek często w ramach
jednej dzielnicy mamy do czynienia z różnymi oznakowaniami) nie ułatwia orientacji
potencjalnym użytkownikom. Na niewidzialność” bibliotek składa się także typowy dla
warszawskich ulic chaos wizualny (plakaty, szyldy, banery oblepiające całe budynki i
pawilony usługowe . Czerwona

urzędowa” tabliczka przy wejściu często działa

onieśmielająco lub zniechęcająco na potencjalnego użytkownika, podobnie jak wszystkie
bariery: domofony, źle oznaczone wejścia przez bramy, klatki schodowe; schody.
Rekomendujemy zwiększenie wizualnej obecności bibliotek w przestrzeni miasta poprzez:
stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej - czytelnej, przykuwającej wzrok, estetycznej takim rozwiązaniem mógłby być na przykład informujący o wejściu do biblioteki neon
nawiązywałoby to jednocześnie do ważnej w przestrzeni Warszawy tradycji neonów jak i
do słynnych neonów oznaczających biblioteki, na przykład neonu, który przez lata oznaczał
bibliotekę przy ulicy Grójeckiej 35).

Jakby był ten napis może biblioteka” i by był

podświetlony wieczorem, taki napis typu neon, to może więcej ludzi…”; użytkowniczka,
podopieczna MOPS, Biblioteka Wrzeciono 48]. W tych lokalach, do których dostęp jest z
jakiegoś powodu utrudniony takie wyraźne oznaczenia są szczególnie ważne. Symbolicznym
gestem, przybliżającym biblioteki do miasta byłoby odsłonięcie okien, tak by ich zawartość
była widoczna z ulicy.
✓ Dobrym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności bibliotek i przyciąganie do nich

nowych użytkowników może być organizacja cyklicznych, ogólnomiejskich wydarzeń
związanych z bibliotekami, które wpiszą się w pejzaż miasta. Tego rodzaju działania
organizowane są m. in. w Holandii (Week van de Alfabetisering) czy Niemczech (Dni Bajek
w berlińskich bibliotekach). W Warszawie okazją do stworzenia takiej nowej tradycji”
może być Noc Bibliotek. Ważne, żeby w promocję tego rodzaju przedsięwzięć aktywnie
włączały się inne - miejskie i dzielnicowe - instytucje.
✓ Rekomendujemy opracowanie przez biblioteki strategii promowana organizowanych przez

nie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, biorące pod uwagę potencjalnych partnerów,
adresatów działań, zasięg wydarzeń i inne czynniki.
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ziałania promocyjne powinny

wychodzić poza mury bibliotek, a treść i estetyka konkretnych komunikatów powinna brać
pod uwagę specyfikę grupy wiekowej, do której są one adresowane. Respondenci zwracali
uwagę, że w bibliotece przykuwają uwagę przede wszystkim działania skierowane dla
dzieci, nie widać oferty dla starszych użytkowników. “Plakaty powinny być bardziej dla
dorosłych, żeby tu dorośli ludzie przychodzili albo młodzieżowe”; nieużytkownik, student
Sc, Biblioteka Grójecka 68]

Rekomendacje dotyczące kompetencji bibliotekarzy i bibliotekarek
✓ Z naszych badań wynika, że wielkim atutem lokalnych bibliotek są mili, kompetentni,

pomocni bibliotekarze i bibliotekarki. “Tutaj, w tej bibliotece panie są bardzo miłe i zawsze
potrafią doradzić jakąś pozycję do przeczytania … Pamiętam, że jak byłam młodsza i jak pierwszy
raz przyszłam, mama mnie przyprowadziła i powiedziała, że tu jest pani. Jak powiesz jej co lubisz to
może wybierze ci jakąś fajną książkę. Pamiętam, że wtedy przyszłam i powiedziałam, że lubię trochę
jakieś fantastyczne, żeby coś tam się działo. Nie lubię takich i takich i pani mi wybrała książkę i
pamiętam, że przeczytałam tą książkę … że to był dla mnie taki szok, że ona była tak wciągająca, że
nie mogłam wyjść z podziwu jak pani to zrobiła, że powiedziałam jej tylko kilka rzeczy, a pani mi
wybrała książkę, która mi tak przypadła do gustu. To to sobie bardzo cenię”. Użytkowniczka,
uczennica LO 10.10.2016 Biblioteka Inżynierska 10]. Wielu badanych wskazywało, że korzysta z

danej filii właśnie ze względu na więzi z bibliotekarkami. “Poza tym te panie, które tu pracują
są bardzo sympatyczne zawsze. Czasami mi się zdarzyło, jak mały się urodził i spał w wózku to
nawet mogłam go postawić przy szatni. Mogłam polecieć na dół coś tam załatwić, wyjść i nie było
żadnych problemów”; użytkowniczka, matka, Biblioteka Meissnera 5]. Zarazem jednak, dla wielu

osób niemiłe doświadczenia w kontakcie z obsługą bibliotek stanowią barierę w ponownym
korzystaniu z tej instytucji. Naszą rekomendacją byłoby wzmacnianie tzw. miękkich
kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy - przede wszystkim przez odniesienie do
pozytywnych wzorców - istotny byłby jakiś rodzaj informacji zwrotnej, dzięki której
bibliotekarze i bibliotekarki wiedzieliby, że użytkownicy doceniają ich pracę, a ich życzliwe
nastawienie jest dla nich bardzo ważne. Być może również akcja informująca o barierach
związanych z korzystaniem z bibliotek, ukazująca, dlaczego użytkownicy są tak wrażliwi na
punkcie tego, jak zostaną potraktowani w bibliotece (kwestia wstydu związanego z tym, że
ktoś może ocenić ich umiejętności, wiedzę itp. jako bardzo istotny element, zniechęcający
do korzystania w bibliotece) a także pokazująca, dlaczego tak istotne jest zabieganie o
każdego czytelnika i staranie się utrzymania go w bibliotece
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✓ Ze względu na to, że kompetencje, których oczekuje się od bibliotekarzy nieustannie

poszerzają się i zmieniają dynamicznie, wymagając nieustannego dokształcania i
zdobywania nowych umiejętności, proponujemy system wynagrodzeń, który motywowałby
do podejmowania tego rodzaju działań i który odzwierciedlałby prestiż symboliczny jaki
przyznajemy temu zawodowi i jego znaczenie dla harmonijnego rozwoju społeczeństwa.
✓ Rekomendujemy też, żeby szkolenia proponowane bibliotekarzom były jak najlepiej

przemyślane pod kątem nowych zjawisk z kultury czytelniczej i przemian społecznych, które
wpłynąć mogą na sposoby korzystania z biblioteki a także by były atrakcyjne dla samych
bibliotekarzy, a wiedza z nich wyniesiona rzeczywiście mogła się okazać przydatna w
praktyce. Przykładami tematów takich szkoleń mogą być szkolenia z radzenia sobie w
kontakcie z trudnym użytkownikiem”, warsztaty na temat współczesnego komiksu lub
najnowszych trendów w literaturze dla młodzieży i młodych dorosłych, warsztaty na temat
literatury dla osób borykających się z przewlekłymi chorbami, itp.
✓ Powraca w naszych badaniach rozpoznanie niewystarczającej liczby pracowników, którzy

podołaliby tworzeniu różnorodnej i rozbudowanej oferty bibliotecznej, łącząc funkcje
bibliotekarzy, animatorów, informatorów, osoby pośredniczące w kontaktach między
instytucjami itp. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych miast europejskich, m.in. Berlina,
rekomendujemy delegowanie zadań o charakterze mechanicznym, takich jak wydawanie i
przyjmowanie zwracanych książek, automatom. Z jednej strony pozwoli to pracownikom
bibliotek skupić się na zadaniach merytorycznych, z drugiej zaś umożliwi czytelnikom zwrot
książek poza godzinami otwarcia biblioteki (wrzutnie nocne).

Rekomendacje dotyczące biblioteki publicznej jako miejsca przyjaznego
użytkownikom
Biblioteka publiczna jest i powinna być miejscem społecznego azylu – takim do którego można
przyjść bez konieczności podania konkretnego powodu, po to by spędzić w nim czas z dala od
wielkomiejskiego gwaru. Biblioteka jako azyl jest szczególnie ważna dla osób uczących się, które
nie posiadają – z powodów lokalowych lub społecznych – w swoim otoczeniu przestrzeni
odpowiedniej do nauki lub do rozwijania swoich zainteresowań niekoniecznie bezpośrednio
związanych z nauką. Z tego punktu widzenia biblioteka publiczna jako azyl jest i powinna być
czynnikiem wpływającym na wyrównywanie szans edukacyjnych.
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Biblioteki powinny w sposób rzeczywisty odpowiadać potrzebom osób niepełnosprawnych.
Jakkolwiek wiele bibliotek posiada odpowiednio przygotowane podjazdy dla wózków, w praktyce
poruszanie się w ich wnętrzach, zwłaszcza dostęp do zbiorów jest w wielu placówkach – formalnie
przyjaznych niepełnosprawnym – bardzo utrudniony.
Biblioteki publiczne spełniać muszą współcześnie szereg różnych, często sprzecznych ze sobą
funkcji. Mają umożliwiać szybkie, bezproblemowe wypożyczenie interesujących nas książek czy
innych materiałów, ale też zachęcać do tego, żeby zostać w nich na dłużej. Mają być miejscem
wyciszenia, przestrzenią sprzyjającą indywidualnej nauce i pracy – ale też miejscem spotkań,
działań zespołowych, umożliwiającym także udział w wydarzeniach kulturalnych. Te wszystkie
funkcje łączy jedna, nadrzędna kategoria: powinny być to miejsca przyjazne użytkownikom. Ta
mglista i dość przecież subiektywna kategoria wskazuje na istotną rolę jaką przypisujemy tym
instytucjom, w przekonaniu, że odpowiadają one nie tylko na praktyczne, ale też emocjonalne
potrzeby użytkowników. Co raz częściej mówi się o bibliotekach jako o miejscach “zadomowienia”
(place of dwelling)32, przestrzeni azylu, która sprzyja nie tylko wyciszeniu i skupieniu na pracy bądź
nauce, ale też łagodzącej napięcia i stresy, na które narażony jest mieszkaniec wielkiego miasta.
Ważne jest poczucie bezpieczeństwa, jakie to miejsce zapewnia. “przyjemność spędzania czasu w
bibliotece polega..- przyp. aut.) na spokoju … ja nie wiem jak inni odczuwają, ale jak ja przychodzę, to jest
jakaś taka odskocznia tego gwaru i szumu … gwar męczy, a spokój łagodzi”;użytkownik, senior, Biblioteka
Nowy Świat” ; “tutaj nikt nie gryzie, nikt mnie nie wygoni jak będę za długo siedział. Taka wolność w sumie
odpoczynek. Nic złego tutaj nie ma”; Nieużytkownik, student Sc.; Biblioteka Grójecka 68] “Jak chodziłam na
studia miałam dwójkę dzieci, ale zawsze było mamo to, mamo tamto, więc mówiłam, że wychodzę na
godzinkę, dwie i przychodziłam tutaj i mogłam sobie np. poczytać. Cisza, spokój, zupełnie inaczej człowiek
wtedy myśli. jest przyjemnie. … Ludzie są dla siebie życzliwi. Ja nie spotkałam się jeszcze, brzydko mówiąc,
z chamstwem, żeby ktokolwiek dla kogokolwiek był niemiły, jakoś źle się odnosił. Zawsze ludzie są dla siebie
życzliwi, mili, sympatyczni; użytkowniczka, matka, Biblioteka Meissnera 5]

Coraz częściej mówi się też o tym, że biblioteki pełnić mogą istotną rolę jako miejsca pomagające
przejść przez trudne etapy w życiu. [Moja przyjaciółka na przykład zaczęła częściej chodzić do biblioteki
po rozstaniu z mężem. Więc jakiś etap życia też ma na to wpływ. Żeby odciągnąć myśli, zaczęła
przychodzić”; użytkowniczka, matka, Biblioteka Grójecka 42]. Jak pisze Jacek Wojciechowski, biblioteka

jako miejsce dobrze służy ucieczce od napięć oraz ogranicza poczucie wyobcowania. Stanowi
bowiem prywatną przestrzeń publiczną

Już sama rozmowa z personelem oraz z innymi

32

T. Kruszewski , Przestrzenie biblioteki, O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń 2012, s.
421 i n.
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użytkownikami może zredukować poziom negatywnych emocji a nawet poczucie wyalienowania.
Uspokaja także stabilność instytucji bibliotecznej - jeżeli znajomej oraz przyjaznej.33
Chcielibyśmy też podkreślić znaczenie coraz wyraźniejszego trendu postrzegania biblioteki jako
azylu społecznego - a więc miejsca, z którego korzystać mogą osoby znajdujące się w trudnych
sytuacjach życiowych, w tym również bezdomne. Przestrzeń bibliotek i ich regulaminy powinny
uwzględniać potrzeby tego rodzaju użytkowników i stanowić dla nich bezpieczne miejsce, a
pracownicy bibliotek powinni liczyć na wspracie - np. szkolenia dotyczące sposobów reagowania
na potrzeby i sytuacje, które wykraczają poza standardowe praktyki użytkowników bibliotek.
Musimy jednak zwrócić uwagę, że - jak wynika z naszych badań - biblioteki publiczne dość często
kojarzone są z miejscami raczej opresywnymi i rządzącymi się surowymi regułami, co dla wielu
osób - również czytelników i osób potencjalnie chętnych do korzystania z nich- stanowi bardzo
dużą barierę. Respondenci często wspominali o onieśmieleniu i lęku, a także o skojarzeniach z
przestrzenią kościoła czy muzeum. “ja chyba bym nie umiał się tam zachować, wstyd się przyznać, ale
wiele osób nie ma pojęcia jak korzystać… tak samo czy z uniwersyteckiej, nie wiem jak to się korzysta [..] jak
tak na filmach są te biurka, to wszystko, to człowiek jest tak jak w dużym Kościele taki malutki, prawda”;
użytkownik, senior 05.10.2016 Biblioteka Nowy Świat [Kiedyś miałam takie coś, że człowiek się tak spinał w
bibliotece. Bo trzeba być cicho, odezwał się ktoś to jak on w ogóle może mówić? A nie daj boże jak telefon
zadzwonił, to idźcie w ogóle stąd. … ten napis odstraszający w bibliotece obowiązuje cisza” to jest takie
wspomnienie z czasów podstawówki, użytkowniczka matka, Biblioteka Grójecka 42] [tak mi przyszło do
głowy muzeum, ale funkcji nie ma podobnej, ale w sensie takim, że jest też tak no, nazwijmy to, cicho
trzeba się zachować i tak w jakiejś takiej atmosferze, tak mi się kojarzy po prostu … porządek, wszystko na
swoim miejscu nieużytkowniczka, matka, Bibl. Meissnera 5] Nacisk, jaki kładzie się na przestrzeganie

licznych regulaminów sprawia, że użytkownicy często czują się jak intruzi. Poczucie, że jest się
niepożądanym petentem, którego trzeba szczególnie kontrolować nie jest naszym zdaniem cechą
typową dla bibliotek publicznych, ale raczej specyfiką funkcjonowania wielu instytucji publicznych
w Polsce. Przekształcenie tego wzorca w stronę modelu bardziej swobodnego i opartego na
wzajemnym zaufaniu wydaje się procesem bardziej złożonym, uzależnionym zarówno od pewnych
rozwiązań strukturalnych, jak i czynników miękkich”, których nie da się zadekretować, ale właśnie
biblioteki publiczne nie tylko ze względu na swoje funkcje powinny dążyć do tego by być się
instytucjami jak najbardziej otwartymi i przyjaznymi, ale też mogłyby się stać instytucjami dla tego
procesu modelowymi”, sztandarowymi”. Tworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom w
takim szerokim, nie tylko praktycznym, ale uwzględniającym też sferę psychologiczną i
33

Jacek Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010, s. 178.
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emocjonalną znaczeniu jest oczywiście przedsięwzięciem złożonym, chcielibyśmy jednak wskazać
na kilka obszarów i rozwiązań, które mogą temu sprzyja Proponujemy kilka rozwiązań, które
mogłyby wpłynąć na to, że biblioteki odbierane byłby jako przestrzeń przyjazna

✓ Kluczową rolę w odczuwaniu przestrzeni bibliotecznej jako przyjaznej bądź nieprzyjaznej

odgrywa wspomniane już wyżej podejście bibliotekarzy do użytkowników. “nastrój, proszę
pani przede wszystkim zależy od pań bibliotekarek … tu są fantastyczne panie”, użytkowniczka,
senior ka, Biblioteka Bogusławskiego 6a] Bibliotekarze i bibliotekarki odgrywają rolę

przewodników i pomocników, mogą się stać osobami, które wpłyną na wypracowanie
trwałego przywiązania do danej instytucji. Mogą jednak – również nieświadomie i
nieintencjonalnie – wpłynąć na to, że wewnętrzne bariery, zniechęcające do korzystania z
bibliotek nie zostaną przełamane. W literaturze bibliotekoznawczej pisze się od dawna o
syndromie library anxiety, co jak pisze Marzena Świgoń można przetłumaczyć jako niepokój
związany z korzystaniem z biblioteką

Zjawisko to opisywane jest jako zespół

nieprzyjemnych odczuć takich jak napięcie psychiczne, bezradność niepewność zagubienie,
dezorganizacja umysłowa których doświadcza się właśnie w bibliotece34. Lęk ten wiąże się
często z postrzeganiem bibliotekarzy jako nieprzystępnych i onieśmielających oraz zbyt
zajętych aby udzielić pomocy w korzystaniu z biblioteki35. Przede wszystkim jednak to
właśnie bibliotekarzom przypada najważniejsze zadanie wspierania użytkowników w
procesie oswajania się z przestrzenią biblioteki. Wskazane byłoby uczulanie ich na kwestie
związane z barierami psychologicznymi, jakie pokonać muszą użytkownicy (wstyd,
onieśmielenie, zagubienie, poczucie braku kompetencji) i udzielanie im wsparcia (np. w
postaci warsztatów). Jednym z zadań bibliotekarzy powinna być pomoc w przełamywaniu
psychicznych barier nękających użytkowników bibliotek, takich jak opór psychiczny przed
zadawaniem pytań bibliotekarzowi, niska samoocena siebie jako użytkownika informacji,
opór przed korzystaniem z komputerowych baz danych

Nieoceniona jest oczywiście

pomoc bibliotekarzy, ich otwarta, profesjonalna i przyjazna postawa wobec użytkowników
taka, aby nie bali się pytać nawet o rzeczy zgoła oczywiste36.

34
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✓

oświadczeniem, które dla wielu osób stało się powodem rezygnacji z korzystania z
bibliotek publicznych było rygorystyczne egzekwowanie kar za przetrzymane książki również w sytuacjach, które związane były z trudną sytuacją życiową - brak wyrozumiałości
w tych momentach stanowił (a był to motyw powtarzający się w wywiadach) powód do
rezygnacji z bibliotek na całe lata. “że trzeba tą książkę dodać w określonym terminie. To jest
takie, że człowiek czuje, jakby ma takiego bata nad sobą, że musi tą książkę oddać w terminie, bo
jeżeli nie, będzie nałożona kara. Ja rozumiem, że to musi tak być, ale że można by było darować
czasami te kary, albo w zamian nie tyle pieniądze, może książki w zamian.” Ponieważ kluczowe
wydaje się nam przyciąganie do bibliotek nowych użytkowników i troska o to, by nie tracić tych,
którzy już z nich korzystają rekomendujemy rozważenie bardziej elastycznego podejścia do kar
finansowych i stworzenia takiego systemu, który uwzględniałby problemy ekonomiczne, wstyd
związany z przetrzymaniem lub zgubieniem książki, i który wspierałby czytelnika i proponował mu
najdogodniejsze rozwiązanie, a nie groził i tym samym wpływał na jego rezygnację z korzystania z
bibliotek w ogóle.

✓ Regulaminy dotyczące korzystania z biblioteki powinny być formułowane w sposób

przyjazny użytkownikom i nie powinny stanowić - wraz z tabliczkami z nakazami i zakazami
- głównego elementu wystroju wnętrza. Zachęcamy też do liberalnego traktowania potrzeb
użytkowników w zakresie korzystania z internetu i nie ograniczania go do rzeczy
pożytecznych”. Jak się korzysta z internetu i mimowolnie się zajrzy na stronkę, żeby umysł
odpoczął, to nie powinno być czegoś takiego, że to ma być tylko w celach naukowych. Ale ludzie by
przychodzili, młodzież żeby grać w te gry. Ale z mojego punktu widzenia nie powinno być
ograniczeń. Z internetu powinno się korzystać w pełni”. Nieużytkownik, student Biblioteka Grójecka
68]
✓ Możliwość wniesienia do biblioteki napojów odbierana byłaby jako duże udogodnienie.;

podobnie jak mniej restrykcyjne podejście do wnoszenia na jej teren jedzenia (drobnych
przekąsek, kanapek).
✓ Propozycja tworzenia w biblitekach publicznych szatni wydaje się uzasadniona, szczególnie

tam, gdzie odbywa się dużo zajęć i spotkań warto organizować przestrzeń, w której
użytkownicy mogą zostawić swoje okrycia.
✓ Godziny otwarcia bibliotek powinny uwzględniać rytm życia mieszkańców. W przypadku

każdej placówki bibliotecznej należy starannie rozważyć, jakie godziny jej otwarcia będą
optymalne ze względu na potrzeby potencjalnych użytkowników.
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✓ W przypadku bibliotek zorientowanych na obsługę różnych typów użytkowników godziny

otwarcia można podzielić na pory ciche” i pory głośne” w taki sposób, żeby potrzeby
rodziców małych dzieci nie kolidowały z potrzebami osób uczących się.

Rekomendacje dotyczące wyposażenia bibliotek i ich wnętrz
Będzie pewnym truizmem podkreślenie, że wygląd bibliotek ma wpływ na sposób w jaki
korzystamy z bibliotek i częstotliwość korzystania z niej, przesądza o tym, czy będziemy do niej
tylko wpadać oddać lub wypożyczyć książkę, czy zostaniemy na dłużej. Jak pisze Tomasz
Kruszewski

pływ na decyzję o skorzystaniu z biblioteki mają czynniki pozamerytoryczne, takie jak

wygląd jej siedziby i znaki informacyjne,

ogą one być istotnymi narzędziami promocyjnymi, ale

mogą też zniechęcać użytkownika do biblioteki37. Wygląd bibliotek stanowi również czytelny
komunikat na temat rangi tej instytucji. Zaniedbane wnętrza mogą sygnalizować niskie znaczenie
tej instytucji w życiu lokalnej społeczności. Nie ma oczywiście jednego wzorca dla projektowania
przestrzeni przyjaznej użytkownikowi. W naszych badaniach skupiliśmy się nie tyle na
projektowaniu nowych budynków, ile raczej na tym, jak odbierana jest przestrzeń już istniejąca i
jakie ewentualnie sposoby aranżacji/renowacji wpływałyby na ten odbiór pozytywnie;
interesowało nas, jakie rozwiązania budzą pozytywne skojarzenia respondentów, a które
zdecydowanie ich zdaniem zniechęcają do korzystania z bibliotek. Uzyskaliśmy szereg propozycji,
często sprzecznych ze sobą i odzwierciedlających różnorodność gustów i potrzeb naszych
respondentów. Można jednak na ich podstawie stworzyć kilka konkretnych uniwersalnych
rekomendacji. Przede wszystkim zaś warto zauważyć, że w naszych badaniach nie zarysowała się
ostra opozycja między budynkami nowoczesnymi i lokalami starymi: zarówno jedne jak i drugie
budzić mogą bardzo różne odczucia -- o sukcesie danej biblioteki, o tym, czy będzie ona odbierana
jako przestrzeń przyjazna czy odpychająca decyduje wiele czynników, na które chcielibyśmy uczulić
wszystkich zaangażowanych w proces jej projektowania.
✓ Dla użytkowników bibliotek szczególnie ważne są takie czynniki jak: światło (zarówno

oświetlenie sztuczne, sprzyjające czytaniu - zwraca się uwagę, że powinno mieć raczej
ciepłą barwę, zimne działa odpychająco, nie zachęca do zostania dłużej, jak i dostęp do
światła słonecznego - np. duże okna), dostęp świeżego powietrza (brak poczucia duchoty,
nieprzyjemnego zapachu, zaduchu), odpowiednia temperatura zimą odpowiednio wysoka,
37
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żeby nie marznąć, jeśli siedzi się w bibliotece dłużej ; schludność miejsca - nawet jeżeli
meble nie są nowe, ważne jest, żeby wnętrze było zadbane, uporządkowane; złe wrażenie
robi chaotyczne oznakowanie księgozbiorów, rośliny w doniczkach przywodzą na myśl
negatywne, “szkolne” skojarzenia. Istotne jest też rozstawienie regałów z książkami respondenci zwracali uwagę na to, że często brakuje między nimi miejsca dla swobodnego
poruszania, człowiek czuje się też zagubiony między nimi. [Żeby to były ciepłe kolory, które nie
odrażają, nie jak w szpitalu. nieużytkownik, student SC, Biblioteka Grójecka 68] “Tylko mogłaby być
większa powierzchnia użytkowa, żeby te regały jakoś tak od siebie dalej stały, żeby było więcej
przestrzeni między regałami”; użytkowniczka, podopieczna MOPS, Biblioteka Wrzeciono 48].
✓ Przestrzeń bibliotek powinna być w miarę możliwości konkretnych placówek przestrzenią

półtrwałą, tzn. taką, którą można doraźnie adaptować do bieżących potrzeb. Mogą temu
służyć meble wyposażone w kółka, stosunkowo lekkie. Jak wskazują doświadczenia z krajów
skandynawskich: Z regałami na książki wyposażonymi w kółka przestrzeń biblioteki może
być szybko przearanżowana by gościć różne aktywności takie jak: spotkania z autorami,
wieczory dyskusyjne, kluby książek itp. Jeżeli biblioteki mają stać się prawdziwym miejscem
spotkań musi tam ciągły przepływ aktywności i wydarzeń Ciągłość staje się powodem, by
odwiedzać bibliotekę i staje się bod cem do komunikacji między użytkownikami38.
✓ Rekomendujemy aranżowanie w bibliotekach kącików do czytania lub przeglądania książek

i czasopism przy użyciu takich mebli, które zachęcają do zostania na dłużej,
nadają wrażenie przytulności [jak by było tak trochę, a nie na takim krzesełku siedzieć
niewygodnym, tylko jakaś kanapa taka wygodniejsza może? [Użytkowniczka, podopieczna MOPS,
Biblioteka Inżynierska 10] “takie większe poczucie komfortu. Ludzie bardziej woleliby usiąść sobie
na takiej pufie czy kanapie i tak sobie przysłowiowo się rozsiąść niż tak usiąść na takim krześle i tak
sobie siedzieć prosto i czytać tę książkę czy tam oglądać coś … Wiadomo, że jak się postawi zwykłe
krzesło w kącie to nie ma żadnego efektu. Ale jak taki wygodniejszy fotel czy coś, to można
rzeczywiście zachęcić tym do pozostania w bibliotece na dłużej niż tylko na moment wypożyczenia
książki”; Użytkowniczka, uczenica LO, Biblioteka Inżynierska 10]
✓ Rekomendujemy, by tworzyć w bibliotekach miejsca, w których - w przyjaznym i schludnym

otoczeniu - można coś zjeść i napić się czegoś (lub też - by pozwalać na jedzenie i picie przy
istniejących już stolikach/fotelach/kącikach do pracy). Dobrym rozwiązaniem, tam gdzie
istnieje taka możliwość przestrzenna - jest organizowanie kawiarenek. Takie miejsca
sprzyjają temu, żeby biblioteki w większym, niż do tej pory stopniu, wykorzystywane były
38
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jako miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. “przydałoby się coś takiego w bibliotekach,
właśnie możliwość wypicia kawy czy herbaty … miejsce zakupienia herbaty, możliwość pobrania
wrzątku, żeby zrobić nawet samemu kawę czy herbatę, jakiś taki do tego kącik; użytkowniczka,
matka, Biblioteka Grójecka 42]; “chciałabym, żeby to było; zaplecze gastronomiczne, … możliwość
kupienia sobie kawy, herbaty, nie mówiąc o jakichś tam innych rzeczach…; Użytkowniczka,
podopieczna MOPS; Biblioteka Inżynierska 10]; [ja nie wiem, czy w takiej publicznej jest taka
możliwość, ale jakąś taką małą kawiarenkę, jak właśnie tak, jak pani mówi, przychodzą tutaj osoby
też porozmawiać sobie, jakieś takie miejsce spotkań, żeby to też było, czy na taki kurs, który ileś tam
czasu trwa, no to fajnie, jakby też jakąś taką mini, wiadomo, że nie jakieś nie wiem, obiady, nie
wiem co, ale coś tam, żeby można było zjeść, napić się [nieużytkowniczka, matka, Bibl. Meissnera
5]. Jeżeli w bibliotece nie ma przestrzeni na otworzenie kawiarni warto przemyśleć

stworzenie wydzielonego kącika, w którym można by zjeść przyniesiony przez siebie
posiłek. Miejsce takie mogłoby być wyposażone np. w czajnik, tak by użytkownicy mogli
sobie przygotować coś ciepłego do picia Rozwiązanie takie - kącik kuchenny wyposażony m.
in. w kuchenkę mikrofalowa został zorganizowany na przykład w warszawskim BUW-ie.
Wnoszenie i spożywanie swoich napojów i posiłków jest praktykowane w wielu
bibliotekach publicznych w Berlinie.
✓ Ważną przestrzenią i swoistą wizytówką bibliotek jest przestrzeń przy wejściu - istotne jest,

by była ona zagospodarowana w czytelny i zachęcający do wejścia sposób, a samo wejście
jak najbardziej dostępne. Rekomendujemy tam, gdzie to możliwe unikać dodatkowych
barier, w rodzaju domofonów, krat itp.
✓ W projektowaniu nowych bibliotek publicznych wciąż silne są tendencje, by tworzyć z nich

swego rodzaju pomniki” architektoniczne, tak by instytucje te stanowiły wizualną i
materialną wizytówkę miasta, swoisty pomnik, a przy tym również atrakcję turystyczną.
Rozumiejąc symboliczne i prestiżowe względy, które stoją za tworzeniem tych - często w
istocie spektakularnych - realizacji, chcielibyśmy zauważyć, że spektakularność architektury
nie zawsze idzie w parze z jej przyjaznością dla użytkowników. W poszukiwaniu inspiracji
dla tworzenia nowych budynków bibliotecznych rekomendujemy więc zwrot w stronę
nurtów i rozwiązań bardziej kameralnych, harmonizujących z najbliższym otoczeniem,
ekologicznych - nowe biblioteki mogą być pomnikami” architektury oszczędnej, opartej na
ekologicznym podejściu do surowców i energii, co stanowiłoby kolejny sygnał, że są to
instytucje zaangażowane w istotne dla lokalnej społeczności problemy. Warto też zwrócić
uwagę na pewien wątek powracający w wypowiedziach badanych: nowoczesne wnętrza
choć budzą na ogół pozytywne odczucia związane ze estetyką, często bywają odbierane
61

jako nieprzytulne i nieprzyjazne, zbyt sterylne, szpitalne. przejrzystość, szkło … to nie jest
intymność to szkło [senior, użytkownik, Bibliotek Nowy Świat . Jeden z rozmówców określił

żartobliwie bibliotekę przy ul. Koszykowej “kliniką wszczepiania wiedzy”, zwrócił też uwagę
na to, że eleganckie, super-nowoczesne wnętrza mogą robić wrażenie ekskluzywnych i
zniechęcać do korzystania z jej usług osób o niższym statusie społecznym lub
ekonomicznym. Inny z respondentów określił pokazywaną mu w materiale filmowym
nowoczesną bibliotekę. Respondenci zwracali uwagę, że pewna tradycyjność i
staromodność może być atutem bibliotek i przeciwwagą dla rozpowszechnionego we
wnętrzach

innych

instytucji

publicznych

i

komercyjnych

stylu

korporacyjnego”. Położyłabym nacisk na to, żeby tam dobrze czuły się wszystkie pokolenia.
Taka przestrzeń korporacyjna jest tą przestrzenią, z którą młodzi ludzie mogą mieć do czynienia na
co dzień. Biblioteka mogłaby być czymś innym. Odskocznią od codziennego życia. Żeby nie
przypominała miejsca pracy tylko miejsce skupienia. Takie miejsce, w którym można spędzić czas
taki niespieszny, nie spiesząc się. Bez metalicznych odgłosów upadającej łyżki na metalową, czy
inną podłogę. Raczej drewniane półki, jasne ściany i dosyć dobrze opisane działy z książkami“,
użytkowniczka, studentka HUM, Biblioteka Anielewicza 2]] Dlatego rekomendujemy by projekty

nowych bibliotek i modernizacji istniejących wnętrz w większym stopniu uwzględniały ten
wymiar funkcjonowania bibliotek: chodzi o redukcję zarówno barier fizycznych jak i większy
namysł nad redukcją barier psychicznych, utrudniających korzystanie z biblioteki. Zamiast
spektakularnych, ale onieśmielających przestrzeni rekomendujemy tworzenie miejsc
przyjaznych i sprawiających wrażenie przytulności.

Rekomendacje dotyczące zasobów bibliotek
Wydaje się pewną oczywistością, że podstawą funkcjonowania bibliotek są obszerne, stale
aktualizowane zasoby - książek, czasopism, audiobooków, e-booków, ale też innych mediów - np.
zbiory filmowe i muzyczne na różnych nośnikach. W tym zakresie, oprócz rekomendacji dbałości o
jak najbardziej aktualną, podążającą za gustami i potrzebami użytkowników ofertą, wskazujemy
uwagę na następujące rozwiązania [niektóre pokrywają się z wcześniej już sygnalizowanymi
propozycjami]
✓ Centralny katalog dla bibliotek warszawskich, pozwalający wyszukiwać pozycje we

wszystkich filiach; rekomendujemy również możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych dzięki temu zasoby biblioteczne byłyby w większej mierze wykorzystywane i w większym
stopniu zaspokajały potrzeby użytkowników
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✓ Czytelny dla użytkowników sposób uporządkowania książek - np. na podstawie gatunków;

jasne, czytelne oznakowanie regałów z książkami. Ich rozłożenie i ekspozycja ma duży
wpływ na to, w jakiej mierze zbiory będą wykorzystywane przez użytkowników. “te
wszystkie działy na dole wydawało mi się, że są tak dziwnie ułożone. Ta fantastyka była głębiej a
wiadomo, że teraz jest w modzie. To mnie w sumie dziwiło. Też te wyeksponowane książki, nowości
to też było jakoś tak rzucone a nie wyeksponowane”; nieużytkownik student,Biblioteka Grójecka
68]
✓ Możliwość wpływania czytelników na zakupy konkretnych tytułów/pozycji
✓ Eksponowanie w widocznych miejscach nowości i atrakcyjnych tytułów. Respondenci

wskazywali też, że dobrym pomysłem jest prezentowanie większej liczby książek frontem”
do użytkownika. wprowadzanie nowości, żeby na wejściu było widać, że jest w bibliotece to, co
jest teraz w modzie. Ktoś wchodząc tutaj od razu by się zaciekawił … . Myślę, że mniej książek
wyłożyć, żeby były widoczne same przody i to by bardziej zachęciło”; nieużytkownik student Sc
Biblioteka Grójecka 68].
✓ Dobrym pomysłem

może być “animacja” księgozbiorów: eksponowanie różnych

tematycznych kolekcji, pozwalających na zapoznanie się z zasobami biblioteki. Kolekcje
takie mogłyby być związane z gatunkami (np. prezentacja reportaży ; autorami (np.
prezentacja dzieł wybranego autora/ki); obszarami tematycznymi (np. kultura danego
regionu; specyficzne zainteresowania, dziedzina wiedzy itp.); problemami Prezentacje takie
mogłyby reagować na ważne wydarzenia społeczne czy polityczne - przykładem może być
zmieniana regularnie ekspozycja tematyczna w berlińskiej Bibliotece Centralnej, której
towarzyszy biuletyn informacyjny z informacjami dotycząymi danego tematu: w listopadzie
i grudniu była to Syria39.
✓ Współpraca z wydawnictwami, tworzenie w bibliotece przestrzeni, gdzie mogłyby one

prezentować swoją ofertę - w zamian za przekazanie książek do biblioteki Ten model
współpracy realizują biblioteki publiczne w Berlinie, pozyskując w ten sposób dodatkowe
książki do sowich zbiorów.
✓ Wprowadzanie różnorodnych typów zbiorów - szczególnie rozszerzanie oferty e-booków.

Informowanie o posiadanych zasobach - nawet użytkownicy bibliotek nie zawsze zdają
sobie sprawę z pełnej oferty dostępnej w ich instytucji. Dobrym pomysłem jest poszerzenie
oferty zbiorów największej biblioteki warszawskiej o dzieła sztuki, które można będzie
wypożyczać w podobny sposób jak pożycz się książki.
39
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✓ Profilowanie oferty pod kątem specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców.

Rozpoznanie typów odbiorców (oraz potencjalnych użytkowników , związanych np. ze
specyfiką danej dzielnicy i zaproponowanie im specjalnej oferty; tworzenie w różnych
filiach wyspecjalizowanych zbiorów, które mogłyby stanowić zachętę przyciągającą
odbiorców z innych dzielnic.
✓

bałość o aktualność i stan księgozbiorów: respondenci zwracali uwagę, że tym, co może
zniechęcać do korzystania z bibliotek są zniszczone egzemplarze książek, noszące wyraźne
ślady użytkowania. Pojawiła się też uwaga, że częsta w bibliotekach praktyka okładania
książek może zniechęcać do sięgania po nie. “starość niektórych książek. Że są zużyte, że ktoś
dotykał tych książek. I niechętnie się bierze do ręki. Niektóre książki to w ogóle się rozpadają jak się
wypożyczy. Myślę, że dlatego też ludzie nie korzystają z tego”, nieużytkownik, student Sc
06.10.2016 Biblioteka Grójecka 68

]

Rekomendacje dotyczące funkcji biblioteki w środowisku lokalnym
Szczególną rolą bibliotek publicznych jest działa najbliższego otoczenia i integracji społeczności
lokalnej. Wbrew wyobrażeniom, że na poziomie lokalnym, dzielnicowym czy osiedlowym łatwiej o
społeczną integrację i silne więzi sąsiedzkie jest to sfera wymagająca świadomych, intencjonalnych
działań. W ty obszarze biblioteki mogłyby wykorzystać swoją uprzywilejowaną rolę, jako ,miejsca,
które stwarzają “możliwość spotkania się osób, które inaczej nie zetknęłyby się ze sobą albo mnoży
okazję do spotkań da tych, którzy poza biblioteką też pozostają ze sobą w kontakcie. Spontaniczne,
bezinteresowne, niezobowiązujące okoliczności tych spotkań rozlu niają napięcie i stwarzają
przyjazną atmos erę: generują wzajemną przychylność użytkowników40. Na ten aspekt zwracali też
uwagę respondenci. po pierwsze jest to biblioteka, w której można spotkać bardzo dużo osób różnego
pokroju. W Bibliotece Uniwersyteckiej można spotkać ubranych elegancko prawników przeglądających
książki, których nie byłabym pewnie w stanie zrozumieć. Natomiast w bibliotece publicznej można spotkać
różne osoby z dzielnicy, bo to zazwyczaj są osoby mieszkające w pobliżu, które są zainteresowane taką
literaturą, której ja być może nie końca też rozumiem, tego zainteresowania, ale jest to urocze, bo to mi
przypomina moją babcię. użytkowniczka, studentka HUM 12.10.2016 Biblioteka Anielewicza 2.]. Ważne

jest, by tym niejako naturalnym” interakcjom towarzyszył konkretny “program nastawiony na
środowisko”41. W przypadku bibliotek warszawskich ich gęsta sieć stanie się atutem, jeżeli każda
40

Jacek Wojciechowski, dz. cyt., s. 182.

41

Tamże.
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filia rzeczywiście będzie działać blisko mieszkańców osiedli; rozpozna ich potrzeby; nawiąże
współpracę z innymi lokalnymi instytucjami:
✓ Rekomendujemy, by każda biblioteka jak najlepiej rozpoznała swoje najbliższe otoczenie.

Zalecamy współpracę bibliotek z sąsiadującymi z nią instytucjami: jeżeli w pobliżu działają
akademiki, biblioteka może starać się dostosować swoje usługi do potrzeb mieszkających
tam studentów; jeżeli dzielnica boryka się z problemami związanymi z degradacją
przestrzeni miejskiej, a znaczna część jej mieszkańców narażona jest na wykluczenie biblioteki powinny być miejscem wsparcia, współpracującym z lokalnymi ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Inne kluczowe instytucje to: szkoły i przedszkola, uniwersytety
trzeciego wieku, domy kultury, rekomendujemy też nawiązywanie współpracy z ośrodkami
zdrowia, domami seniora, ośrodkami sportowymi i innymi instytucjami odgrywającymi
ważną rolę w lokalnych środowiskach. Dobrym przykładem mogą być działania Biblioteki
Publicznej dzielnicy Wawer, np. realizowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer i
Związkiem Harcerstwa Polskiego projekt Romantyczna plaża“ (który zarazem posłużyć
może za przykład, w jaki sposób biblioteki mogą wychodzić poza swoje mury i realizować
działania nawet w miejscach tak nieoczekiwanych jak nadwiślańska plaża .
✓ biblioteki publiczne mogą w coraz większym stopniu odgrywać rolę archiwów lokalnej

pamięci, gromadząc zbiory dotyczące historii danej dzielnicy (a nawet osiedla), jej
mieszkańców i instytucji. Tę funkcję pełni już wiele filii specjalizujących się w literaturze
varsavianistycznej lub dotyczącej historii dzielnicy (jak np. Ursynoteka, prowadząca w
jednej z filii muzeum poświęcone historii dzielnicy). Byłoby wskazane, aby działania te
nakierowane były też w coraz większym stopniu na zbieranie archiwów i dokumentów
osobistych (w tym również materiałów wizualnych) - mogą mieć one nie tylko wartość
dokumentacyjną i informacyjną, ale też sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Warto
zapraszać do tego rodzaju przedsięwzięć organizacje i stowarzyszenia, które mają już
doświadczenia w takiej działalności.
✓ Kluczowe dla efektywnego działania bibliotek publicznych jest jak najlepsze rozpoznanie

potrzeb ich użytkowników i potencjalnych użytkowników i planowanie księgozbiorów oraz
działań w bibliotekach pod ich kątem. Biblioteki powinny dostosowywać swoją działalność
do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców: tam gdzie to możliwe dzieląc przestrzeń
pomiędzy różne grupy urządzanie kącików dla najmłodszych, miejsc do odrabiania lekcji
dla dzieci w wieku szkolnym, przestrzeni do pracy i spotkań dla młodzieży, pracy i spotkań
dla dorosłych . Dobrym wyjściem jest też organizowanie takiej przestrzeni w osobnych
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filiach, przeznaczonych dla jednego typu odbiorców - szczególną rolę odgrywają filie dla
dzieci i młodzieży. Biblioteki powinny być miejscem reagującym na ważne zmiany społeczne
czy sytuacje kryzysowe. Jednym z obszarów, w których mogłyby odgrywać szczególnie
ważną rolę jest wsparcie obcokrajowców przebywających w Warszawie, szczególnie
imigrantów. Jak wynika z badań Barbary Budyńskiej większość z nich (bibliotek publicznych
na Mazowszu - przyp. aut.) nie prowadzi stałych działań o charakterze edukacyjnokulturalnych na rzecz tych osób

42

. Tym bardziej należy rozpowszechniać wiedzę o

działaniach i dobrych praktykach wypracowanych przez niektóre biblioteki (w
województwie i kraju), takich jak: udostępnianie podręczników do nauki języka polskiego;
prowadzenie kursów języka polskiego; prowadzenie warsztatów integracyjnych dla dzieci;
gromadzenie zbiorów w obcych językach; szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie integracji
środowiska lokalnego i współpracy z imigrantami; działania środowiskowe przybliżające
kulturę imigrantów43. Warto w tym kontekście wspomnieć na przykład o działaniach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie prowadzącej program Migroteka czy działania na
rzecz współpracy z cudzoziemcami prowadzone przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy
Ochota, która gromadzi księgozbiór i artykuły z czasopism o problematyce uchod ctwa
międzykulturowości mniejszości narodowych oraz cudzoziemców
warsztaty międzykulturowe

zorganizowano

“Umiejętności międzykulturowe w praktyce“

zajęcia dla

uczniów gimnazjum “Stereotypy - skąd się biorą i czym są stereotypy“

spotkanie

“Uchod cy fakty i mity“ którego gościem specjalnym był uchod ca z Somalii44. Można też
odwoływać się do doświadczeń innych państw. Biblioteki berlińskie organizują swoje
księgozbiory pod kątem potrzeb przedstawicieli różnych narodowości, przy czym są one
zróżnicowane w zależności od grup, które mieszkają w najbliższej okolicy. Biblioteki
publiczne w Pradze zainicjowały w roku 2009 program Knihovna pro všechny (Biblioteka dla
wszystkich) skoncentrowany na wsparciu dla obcokrajowców: w jego ramach stworzono
bardziej przyjazne przepisy dotyczące korzystania z bibliotek dla osób nie posiadających
czeskiego obywatelstwa, zorganizowano kursy języka czeskiego, odbywające się w różnych
filiach bibliotecznych oraz utworzono punkty informacyjne45. Rekomendujemy, by biblioteki

42

Barbara Budyńska, Biblioteki publiczne z o ertą dla cudzoziemców, Bibliotekarz“ 2016, nr 9, s. 10.
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Tamże, s. 10-14.
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Veronika Chruščová, dz. cyt.
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nie tylko udzielały wsparcia przybyszom z innych krajów, ale również: by prowadziły
działalność edukacyjną na rzecz poprawy wiedzy mieszkańców Warszawy o innych
kulturach oraz procesach związanych z współczesnymi migracjami, która redukowałaby
potencjalne napięcia i konflikty.
✓ Raz jeszcze podkreślić należy znaczenie działań promocyjnych w najbliższym otoczeniu i

wychodzenia bibliotek poza własne mury” - angażowania się w inne wydarzenia w
dzielnicy lub tworzenie własnych, które odbywałyby się “na zewnątrz”. “Takie dnie, czy
godziny kiedy biblioteka wychodzi na ulicę. Nie wiem czy wyniesienie paru regałów z książkami i
działania pro sąsiedzkie… Tak, żeby zachęcić te osoby, które nigdy nie korzystały z biblioteki, bo nie
wiedziały czy mogą” użytkowniczka, studentka HUM 12.10.2016 Biblioteka Anielewicza 2]

Rekomendacje dotyczące bibliotek dla dzieci i młodzieży
Oddzielny punkt poświęcamy potrzebom najmłodszych użytkowników i użytkowniczek bibliotek
publicznych z kilku względów. Z jednej strony, kluczowym elementem w procesie upowszechniania
bibliotek publicznych jest wykształcenie od najwcześniejszych lat potrzeby korzystania z nich.
Gunilla Kondradsson-Mortin z biblioteki miejskie w Malmo wskazując na źródła popularności
bibliotek szwedzkich wskazywała: “ ydaje się że najważniejszym powodem była praca z uczniami
w szkołach w latach siedemdziesiątych Bibliotekarze dziecięcy wykonali świetną robotę

46

Zachęcając dzisiejsze dzieci i nastolatki do korzystania z bibliotek “wychowujemy” pokolenie
dorosłych użytkowników. Z drugiej strony - i na to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę biblioteki pełnić mogą istotną rolę we wspieraniu dzieci i młodzieży - nie tylko w sferze szeroko
pojętej edukacji (tu raz jeszcze odwołujemy się do roli bibliotek we wzmacnianiu kompetencji
piśmiennych , ale też w sferze emocjonalnej.
✓ Ze względu na to, jak ważną rolę odegrać mogą biblioteki w życiu dzieci i młodzieży, a także

na to, jak wiele funkcji powinny łączyć, by być dla nich przyjazną instytucją rekomendujemy
by tego rodzaju placówki działały w każdej dzielnicy i aby - w miarę możliwości - pełniły one
nie tylko funkcję wypożyczalni, ale też miejsce spotkania i spędzania czasu wolnego; z
46

Gunilla Kondradsson-Mortin, Modele wielkomiejskich bibliotek publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej,
w: Biblioteki miejskie jako nowoczesne instytucje publiczne. ateriały z konferencji w Muzeum Historycznym m.st.
Warszawy w dniach 14-15 czerwca 2005 r. red. H. Hollender, Warszawa 2006, s. 15.
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odpowiednim programem edukacyjnym dla dzieci; z możliwością pomocy dzieciom w
odrabianiu lekcji. Biblioteka staje się ważnym miejscem dla dzieci, które z różnych
względów nie mają w swoich domach odpowiednich warunków do nauki, ale też zabawy.
Dobrym rozwiązaniem wydaje się tworzenie przestrzeni, do której ograniczony dostęp mają
dorośli użytkownicy - to zapewnia dzieciom poczucie swobody i bezpieczeństwa. W taki
sposób funkcjonuje biblioteka dla dzieci i młodzieży na Mokotowie, która może stanowić
instytucję wzorcową dla realizowania tego modelu. “moim dzieciom na pewno by się przydał
właśnie, czy żeby odrobić lekcje fajnie, bo często mam problem z odrabianiem lekcji w domu, bo
młodsza mocno przeszkadza starszej i fajnie, jakby mogła gdzieś pójść, gdzie byłoby na pewno cicho
śmiech i przy okazji tak no teraz coraz bardziej się, coraz częściej dzieci muszą korzystać z
komputerów, innych rzeczy, żeby jakieś tam przygotować prace … fajnie, jak dziecko by mogło
sobie przyjść i w domu no to zawsze znajdzie zabawę itd., jakby przyszło tu i inni by odrabiali, to
jakby widzę większą szansę na to, że się skupi na tej nauce”, nieużytkowniczka, matka, Bibl.
Meissnera 5]. Dobrym rozwiązaniem wydaje się tworzenie przestrzeni, do której ograniczony

dostęp mają dorośli użytkownicy - to zapewnia dzieciom poczucie swobody i
bezpieczeństwa. Placówką, którą można przywołać w tym obszarze za wzorcową jest np.
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXI na Warszawskim Mokotowie.
✓ Szczególnie newralgiczny, z perspektywy korzystania z biblioteki, ale przede wszystkim

egzystencjalnej jest okres dojrzewania, w którym instytucja ta może zostać porzucona, ale
może też okazać się przestrzenią wsparcia. Zgodnie z rekomendacjami Sekcji Bibliotek dla
Dzieci i Młodzieży IFLA misją biblioteki jest pomoc każdej młodej osobie w przejściu etapu
między dzieciństwem a dorosłością poprzez odpowiednie ródła informacji, przestrzeń
sprzyjające rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu młodych 47 .
Szczególnie godne uwagi są wytyczne odnoszące się do procesu kształtowania tego rodzaju
placówek jakie formułuje IFLA:

łodzi powinni aktywnie uczestniczyć w tworzeniu

koncepcji, wprowadzaniu i rozwojowi zbiorów, usług i programów. Powinni być traktowani
z szacunkiem, akceptacją biblioteka powinna szanować ich wybory nawet, jeśli są
zdecydowanie innych od tych, które tradycyjnie proponowano.
powinna być zwrócona na młodzież niepełnosprawną

Szczególna uwaga

pochodzącą z mniejszości

narodowych lub grup defaworyzowanych społecznie48. Zaangażowanie młodzieży w sam
47

Wytyczne dla bibliotek obsługujących młodzież w: Dzieci, młodzież - internet - biblioteka: wytyczne IFLA Sekcji
Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. Grażyna Lewandowicz-Nosal et. al., Warszawa 2009, s. 63
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proces tworzenia adresowanej do nich instytucji wydaje się pożądane jako swoisty trening
aktywności obywatelskiej, przede wszystkim zaś może sprzyjać identyfikacji młodych
użytkowników z instytucją. Rekomendujemy też, by oferta tych bibliotek uwzględniała
gusta i zamiłowania dzieci i młodzieży - na przykład udostępniała gry komputerowe
oczywiście podlegające pewnej selekcji, ale również te o charakterze czysto rozrywkowym)
i żeby użytkownicy nie czuli się oceniani ze względu na wybory, jakich dokonują. Istotne jest
zapewnie bezpiecznej przestrzeni dla spotkań z rówieśnikami. “nie każdy ma w domu
warunki, żeby znajomych zaprosić. Młodzież też ma rzeczy prywatne, o których chce porozmawiać,
niekoniecznie przy rodzicach. Super, że jest coś takiego.”; użytkowniczka, matka, Biblioteka
Grójecka 42] Ważne by biblioteki kształtując swój program dla młodzieży uwzględniły

charakterystyczne dla tej grupy sposoby komunikacji i praktyki. Jak zwrócił uwagę jeden z
respondentów (student, nieużytkownik “nikt tego na zewnątrz nie widzi, że ja chodzę do
biblioteki. Chyba, że się komuś powie”. Biblioteki publiczne powinny starać się być takimi
instytucjami, które nastolatki chętnie włączałyby do tworzonego przez siebie na użytek
kręgu rówieśniczego wizerunku, w których bywanie może stać się pożądanym elementem
stylu życia
✓ Biorąc pod uwagę, że okres dorastania bywa procesem bolesnym, czasem trudnych

doświadczeń, konfliktów z rówieśnikami i rodziną, okresem ryzykownych eksperymentów,
byłoby wskazane, żeby w bibliotece młodzi użytkownicy mogli znaleźć informacje na temat
tego, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach (numery telefonów zaufania, informatory,
ulotki) ulokowane w taki sposób, by można było z nich skorzystać w sposób nie będący
krępującym.
✓ Biblioteki dla dzieci i młodzieży powinny podejmować współpracę z innymi instytucjami

związanymi z tymi grupami wiekowymi, przede wszystkim ze szkołami (a także bibliotekami
szkolnymi). Mogą one nie tylko oferować lekcje biblioteczne oswajające dzieci z
funkcjonowaniem bibliotek, ale też proponować wsparcie dla nauczycieli, na przykład
poprzez wskazywanie odpowiednich materiałów przydatnych do prowadzenia lekcji. Takie
usługi proponują na przykład biblioteki berlińskie, przygotowujące na zamówienie
nauczycieli pakiety“ materiałów na konkretny temat. Dobrym rozwiązaniem mogłoby też
być projektowanie sytuacji sprzyjających wprowadzeniu uczniów do biblioteki: np.
uroczyste wręczanie kart bibliotecznych wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w I
klasie szkoły podstawowej.
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✓ Istotną rolę odgrywa program edukacyjny i kulturalny adresowany do najmłodszych i

młodych użytkowników - ma on szczególne znaczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych
dzieci ze środowisk narażonych na wykluczenie i na docieranie do nich biblioteki powinny
kłaść duży nacisk (na przykład poprzez współpracę z lokalnymi świetlicami środowiskowymi
i organizacjami zajmującymi się pomocą dzieciom) .Respondenci zwracają uwagę przede
wszystkim na korzyści płynące z modelu “nauki przez zabawę“ i kładą nacisk na edukacyjny
wymiar wszystkich przedsięwzięć organizowanych w bibliotekach

“dla dzieci różne

aktywności, bardzo mi się podobają plastyczne i połączenie tego no właśnie z historią sztuki czy z
historią w ogóle … jakby nie odbierają wtedy tego dzieci, że się uczą historii czy coś, tylko się
dowiadują jakby tak mimowolnie, przy okazji coś fajnego robiąc, to jakby nauka poprzez zabawę jest
najfajniejsza śmiech i najłatwiej, najlepiej wchodzi i zostaje w głowie“; nieużytkowniczka, matka,
Biblioteka Meissnera 5] Warto podkreślić znaczenie wszystkich działań oswajających z

książkami i słowem pisanym, takich jak wspólne głośne czytanie literatury dziecięcej - które
już teraz odbywa się w wielu warszawskich bibliotekach, i które jest nieodłącznym
elementem działalności bibliotek w innych państwach. W działania takie warto włączać
wolontariuszy (w tym rodziców).
✓ Biblioteki publiczne powinny wspierać rodziców, którzy nie są intensywnymi czytelnikami w

kształtowaniu piśmiennych kompetencji ich dzieci - np. pomagać w wyborze odpowiednich
książek i materiałów, zachęcających dzieci do czytania.
✓ Mając świadomość tego, jak ważne jest kształtowanie się wzorców i ich wzajemny przepływ

między przedstawicielami różnych pokoleń, kładąc nacisk na tworzenie placówek
specjalizujących się w potrzebach dzieci i młodzieży, chcielibyśmy zarazem podkreślić, by w miarę możliwości - placówek tych nie odzielać zupełnie od bibliotek dla dorosłych, tak,
aby dorośli przy okazji odporowadzenia dzieci do biblioteki mogli znaleźć w niej coś dla
siebie, a młodzież nie traciła zainteresowania tą instytucją po zakończeniu edukacji
szkolnej, widząc, że jej oferta jest atrakcyjna także dla dorosłych.

Rekomendacje dotyczące bibliotek jako miejsc spotkania i aktywności
obywatelskich
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że warszawskie biblioteki tylko w niewielkim stopniu
jawią się jako miejsca spotkań i działań o charakterze społecznym czy obywatelskim. Tymczasem
we współczesnych debatach nad rolą bibliotek mają one służyć przede wszystkim jako miejsce
szeroko zdefiniowanego spotkania - spotkania w grupie rówieśniczej, spotkania znajomych osób,
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spotkania organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń sąsiedzkich, spotkania w ramach wydarzeń
kulturalnych, wreszcie - w najszerszym, filozoficznym i metaforycznym ujęciu – spotkania z Innym
[przypis]. Brak odniesień do tej roli w wypowiedziach respondentów może wynikać między innymi
ze specyfiki placówek, w których prowadzone były badania (nie wszystkie posiadają przestrzeń,
która mogłaby służyć jako miejsce spotkań, a więc badani nie zawsze mogli sobie wyobrazić, jak
mogłyby takie spotkania przebiegać , ale mówi nam on również coś ważnego -o stosunku do
samych tych aktywności, które - co potwierdzają też wyniki przywoływanych już badań
dotyczących zaangażowania w życie społeczne - nie odgrywają tak dużej roli w życiu codziennym
warszawiaków. Deficyt zaangażowania obywatelskiego, niechęć do zrzeszania się i działania na
rzecz najbliższego otoczenia, ale też style spędzania wolnego czasu, w których oferta instytucji
publicznych nie odgrywa dużej roli stanowią dla bibliotek wyzwanie. Nie tylko powinny one
tworzyć przestrzeń sprzyjającą szeroko pojmowanym spotkaniom, ale też - potrzebę takich
spotkań stymulować. Na istnienie takich barier i potrzebę aktywnego udziału bibliotek w ich
przełamywaniu wskazywali respondenci. [tak, jako integracja, to by było bardzo ważne. Bardzo ważne
miejsce, gdyby ludzie chcieli … jak pracowałem, to jeździłem trochę po Polsce. To były remizy strażackie,
ośrodki kultury takie. No, a biblioteka mogłaby przejąć taką funkcję. Ale to wymaga bardzo dużo pracy i
dotarcia samemu z siebie, skrzyknięcia … że mamy takie miejsce, chodźcie do nas, możecie się tu
zintegrować. To jest sztuka dla sztuki. Nic to nie osiągnie. To musiałaby być ciężka praca w danym
środowisku, gdzie po raz pierwszy by się to odbyło w jakiś sposób bardzo atrakcyjny i może by poszło. Ale
mówię może, nie jestem przekonany [nieużytkownik, podopieczny MOPS, Biblioteka Koszykowa 26-28]

Rolą bibliotek byłoby więc tworzenie rozwiązań alternatywnych dla dominujących wzorców
projektowania przestrzeni publicznych i komercyjnych. W naszym przekonaniu, style życia są nie
tylko efektem autonomicznych wyborów, ale też pochodną przestrzeni, w których funkcjonujemy,
naszej sytuacji ekonomicznej, kapitału kulturowego czy mobilności związanej również z wiekiem i
stanem zdrowia). Z wypowiedzi samych respondentów wynika, że brakuje im w Warszawie
przestrzeni niekomercyjnych, które oferowałyby ciekawy, wartościowy sposób spędzania wolnego
czasu. Przykłady wielu warszawskich bibliotek wskazują zaś na to, że biblioteki dysponujące
odpowiednią przestrzenią nawiązują współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami czy grupami sąsiedzkimi, a lokalni aktywiści traktują bibliotekę jako oczywistego
potencjalnego partnera.
✓ Aby biblioteki służyły takim celom w większej niż dotąd mierze i aby ich obywatelski

potencjał był w pełni wykorzystywany rekomendujemy, aby same biblioteki stały się
instytucjami

inicjującymi

tego

typu

działania,
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skłaniającymi

do

obywatelskiego

zaangażowania i aby traktowały jako jedno ze swoich zadań animowanie takich aktywności
w społeczeństwie o niskim stopniu obywatelskiego aktywizmu. Spośród tych zadań,
szczególnie ważną rolę mogę one odegrać w obszarze nieformalnej edukacji obywatelskiej,
szczególnie, że jak wskazują specjaliści z Instytutu Spraw Publicznych -w Polsce, w
przeciwieństwie na przykład do Niemiec - nie istnieją tradycje zinstytucjonalizowanej,
nieformalnej edukacji obywatelskiej49.
✓ Ze względu na bariery, o których piszemy (niski poziom społecznego zaangażowania

rekomendujemy, aby biblioteki nie były zostawione z tym zadaniem same sobie, ale by
działały we współpracy z innymi instytucjami - są to działania żmudne, długofalowe, których
efekt będzie można ocenić dopiero z perspektywy dłuższego czasu, dlatego wskazujemy, by
nie oceniać ich skuteczności zbyt pochopnie i w oderwaniu od zarysowanego kontekstu
społecznego. Szczególną rolę w tym zakresie przypisujemy organizacjom pozarządowym,
które powinny stać się kluczowymi partnerami bibliotek. Posiadają one doświadczenie
projektowania takich działań i kwalifikacje niezbędne do ich prowadzenia i ewaluacji.
Biblioteki z kolei dysponują miejscem i bazą potencjalnych uczestników wśród
użytkowników, mogą również odgrywać rolę pośrednika między organizacjami a lokalną
społecznością.
✓ Istotną rolę w animowaniu obywatelskich aktywności i społecznego zaangażowania

odgrywać może program edukacyjny i kulturalny bibliotek, z tego też względu powinien być
przygotowywany z dużą starannością. Jeżeli chodzi o statystyki, biblioteki warszawskie
mogą się pochwalić dużą liczbą tego typu wydarzeń, przede wszystkim adresowanych do
najmłodszych użytkowników i do grupy seniorów. Wskazane byłoby, aby tworzyć więcej
wydarzeń adresowanych do przedstawicieli różnych pokoleń, które pełnić by mogły funkcje
integracyjne. Na atrakcyjność wydarzeń organizowanych w bibliotekach wpływają
ograniczenia związane z niewielkim budżetem, dlatego warto poszukiwać partnerów do ich
realizacji: spotkania z autorami można realizować we współpracy wydawnictw, które mogą
wykorzystać to jako możliwość promocji swojej działalności. W bibliotekach berlińskich
biblioteki nierzadko współpracują też z lokalnymi księgarniami. W obszarze działań
edukacyjnych i kulturalnych również warto kłaść nacisk na współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które mogą w bibliotekach prezentować efekty swoich działań, realizować
swoje projekty i organizować w nich spotkania robocze. Bardzo ważnym - i jak się zdaje
49
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prowadzonym na razie w sposób niezbyt systematyczny i pogłębiony - elementem
programów edukacyjnych i kulturalnych powinna być ich ewaluacja. Przedsięwzięcia te nie
powinny służyć jedynie poprawie statystyki. Powinny być przemyślane pod kątem
potencjalnych odbiorców i celów, jakim mają służyć. Wskazane byłoby konsultowanie ich
tematyki z użytkownikami bibliotek i szerszym gronem odbiorców. Konieczne jest również
wypracowanie

mechanizmów

ewaluacji

prowadzonych

działań

edukacyjnych

i

kulturalnych. Innym wnioskiem, jaki nasuwa się z naszych badań jest konieczność lepszego
informowania o ofercie edukacyjno-kulturalnej bibliotek. Każda biblioteka powinna
opracować system działań promocyjno-informacyjnych, wykorzystując do tego celu
zarówno media elektroniczne (strony portali społecznościowych jak i “tradycyjne” formy.
Istotne, aby biblioteki docierały z tymi informacjami do jak najszerszego grona potencjalnie
zainteresowanych osób.
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